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నొక యువతి నిజశ క్లిచేత ననుగురాజు ననుగ్నహాము సంపాదించి 

యతెండు చనిపోయిన వెనుక నలగామురాజువద్ద మం త్రిణియ 

య్యెను. ఈనాయకురాలీ యసలుపెరు నాగాంబ. నాయకు 

రాలనియే సాధారణముగా వ్యవహరింపంబడుచున్నది. 

“నాయకురాలి ద లము పల్నాడుతాలూకాలో నాగు 

లేటియొశ్డుననున్న జిట్టగామాలపాడను నౌక చిన్న గ్రామము. 

ఈమెపంట రెకకులమునంయబుటినది. తండి వేరు ఛాదరిరామి రెడి. 
యం రు WU యి 
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నేనమామకేరు మేకపోతు సింగా రెన్, ఈ మెయింటి వేర రవల్లి 

వారని చెప్ప(బడినడి. ఇది తల్లిగారింటిపేరో య్యూగారింటి చేరో 

తెలియదు. ఈమెభ నామమెచ్చట. గానరాదు. పల్నాటి 

యుద్ధమున కీమై'యీు కారకుగాలు. అలి పరాకి య “"ముధాలిని. గుం 

జూల " పురన రాథ్ధిశ్యరులగు నల గామరాజాను రకర కీలు 

బొమలనలె నుంచువారు. ఈమెంహానాయని కిరుపోటిగా 
వ్యా te bee 

రాజ్యతంత్తము నడవిన మహాసమనరురాలు. యుదావసానము. 
థి థి 

నరకుంజలనమునొంవక్ మగ బరుదుకట్టి యశళ్యారూథ మె బ్రహ 

నాయనితోంబోరసమకట్టిన నిముజమానమోరురాలు......... 

ఈ మ మం గ్రిణి యగునప్పటికి వీరవిద్యా దేవికి జ జనించిన మల్ల 

క్ న. ఛూాలురుగానుండిరి. క్ర సట! దగ్గఅకుం 

దీసి రాజ్యములో కొంతిభాగనుప్పించి సీపరిజాలనుండి ss 

"మాచెర్లుట్లణము నిర్గించుకోని వాను యుక్తవయసు-లు కాన 

దున వారికి బదులుగం దానే వరివానించుచుండెను. వారు 

'పెషవారైన తరువాతి. గల్యాణ పట్రణాధీశుండైన వీరసోముని 

కుమా ర్తెలనిప్పించి వివాహముచేసి "పదమల్ల దేవుని మాచెర్ల 

కుబట్లాభిషీక్తునిం జేసెను. అనుగురాజు చనివోవునపుడు కొడు 

రుల నందణజను బృహ్మనాయని ఒప్పగిం చెను. నలగామరాజు 

నాయకురాలిని మంత్రిణిగాం జేసికొన్నను మల్ల దేవులకుం బెండ్లి 
౧౧ య 

చేసిన తరువాత బహనాయండు 'ద్వేపబుద్ది లేక నలగామరాజు 
మ య CS Pe 

1 పల్నా టిసీమలో కన్నది. 

* పల్నాటిసీమలో చంద్రవంక నదిమోద ఉన్నది. పల్నాడు గుం 

టూరుజిల్లాలో ఒక సీమ. 
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నకు భూరమాబేవి పృుత్రులకు. గట్నములిచ్చుట కై. గురిజాల 

కుంబోయెను. వారును దగినవిధముల గారవించిరి. గురిజాలలో 

బ్రహనాయనికి నాయకురాలు విషము పెట్టించెనుగాని యామె 

ప్రయత్నము నిషృలమాయెను. మాయచేసి నాయకురాలత 

నిని గోడిపందెమున కొడంబటచెను. ఓడిపోయిననా నేడుసంవ 

తరములు రాజ్యమువిడిచి పట్ట పరభూములకు. బోనలయునని 
2) 

పం దెపుటొడంబడిక. సందెములో  బృహనాయయజోడి. గోప 

న్నను గోల్ఫోయి మల్లబేవుల వెంటంబెట్టికొని మాచెర్ల విడిచి 
౧౧ రి ౧౧ 

కృష్ణానదినిదాంటి మండాదిసట్టణమునక్రు వలసపోయెను.” 

| సలా, టి రి ఎ tes దీనిని కనాభుని ఇల్నా టివిరచరి ద్ర ఉపోన్హాతమును 

యెల్తీ వా సిలిని, ప్రిక్క_డనుండి కథ యూగ౧థములో ఉన్నది. 



మండాదివలన 

గురిజాలకోడిపోరులో బ్రవానాయం౫ు కీడిపోయెను. పం 

దెముస్కకారము ఓడినవారు ఏవేంళ్లు మండాదిఅవవులకు వలస 

పోనలయును. ద్రైహనాయ(ు మలిదేనరాజునకు ఈసంగతి 

తెల్పెనుు మాశెర్గకాసులకు, కరణాలకు చెల్పను. కాపులు 

“న్యామి మలి దేవరాజుపాలన, కిద అన్ని సౌఖ్యములను అను 

భవించుచున్నాము. నలగామ రాజుమంశ్రైణికి నాయకురాలికి, 

స మారు ఒప్పగించి పో. దల(చినారు. పాలుపంఫులలో, 

పంటలలో, పన్నులలో, కొూలతూములలో, అమ యస 

బాధించును. మేమిక్క_డ ఉండలేము. మోవెంట అడవులకు 

వము. అడవుల నయినా దున్న గలము గాని నాయకురాలి 

చేతి క్రంద ఉండలేము” అని విన్న వించిరి. 

“క రారుతెప్పి దహనాయ “కాపులను వెంట. దీసికొని. 

ఊరు పాడుపెక్టునని శ తువులాడుదురు. కనుక మిరు నూ 

చవభోనే ఉండవలనసినడి” అని బహనాయండు పలికెను. కాని 
౧౧ లో షో 

పజలు వినలేదు. వెంటవచ్చుటకు బ్రహానాయండు ఒప్పు 

కొనెను. బయలు చేరవలసినదని ఊరిలో సాటించిరి. 

వీరులను వెంటంబెట్టుకొని బ్రహ్మనాయండు చెన్న కేళవుని 
గుడికి పోయెను. స్వామి అభరణములుతిసి సెళ్టలో పెట్టిరి. 

చెన్నునికి చివర మొక్కు. .మొక్కరి; తక్కిన దేవతలకు 
మక్కీ_రి; భెరవునకు భుక్తి బెట్టిరి; తిరిగి యిండ్లకువచ్చిరి; సరు 
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కులు బండ్ల కెల్సినారు; అందలాలు, గుడారాలు, పల్లకీలు సస 

పజచినారు, మౌ చెర్గనుండి బయలుచేరనలసిన ఆదివారము 

వచ్చినది. వీఠమాతలు, వీరభార్యలు, రాణులు, అందలాలలో 

ఎక్కి-ఓ. వీరులు, రాజులు గుజ్జములెక్కీరి. సైన్యముకదలినది. 
పశువులు కొదలినవి. గండికోటందాటిం, నాగార్జునకొండదగ్గరకు 

వచ్చిరి. 

అక్క_డి మంత్రివాదుల మహిమలు, పులుల భయంకర 

మైన కథలు బ్రహనాయనిక జనులు విన్న వించిరి. చుక్క_లగుం 

డము దాటి, కన్నులకుంటదాంటి పెందోటకు వచ్చిరి. ఈ 

అడవి యెట్లు దాటుదుమో అని జనులందటూ గజగజవణ 

కుచు ప్రయాణము చేయుచుండిరి. పెదపులి ఆ గుంపులోనికి ద 
శానేవచ్చినది, కలనరము హెచ్చెను. ఎద్దులు, అవులు, బెదరి 

చెల్లాచెదరాయెను. నలగామ రాజుమనుష్యులు వచ్చినారని 

బ్రహ్మనాయండు అనుక" నెను: చివరకు పులి అని స్పష్టపడినది. 

లంకన్న, గండుకొన్న మనిడు, పులిమిోదంబడ్ చంవిరి. చివరకు 

వలేశ్వరము నద్దకువచ్చిరి. వ లేశ్వరమునద్ద కృష్ణానదినిదాంటి 
i టు © ౯9 

వారు నలస అడవులకు పోవలెను. రాణులు, దాసదానీజనము, 

పు ఖ్లక్- కృష్ణ దాంటిరి. సైన్యముదాంయెను. పశువులు ఈది 

అద్దరిచేరినవి. రాజు లెక్కి-నపుట్లు బయలుబేజీనవి. మొసలి 

ఒకటి యెదురుగావచ్చెను. మంటలు గ్రుక్కుుగు, గుడ్డు, మొగలి 

పువ్వువంటి ముక్కుఛాయ, మిసిమి హాడికోరలు, ఒడ్డురాళ్ల 

వంటి ఒడలి చిప్పలు, అది ఎంనో భయంకరముగా ఉన్నది, 

నాయకురాలి కుట్ర చే మంత్రువాదులు చేసిన పంపు అని వారు 
అనుకొనిరి. వీరులు దానిని పొడిచిరి. అది నదినంతా అల్ల 

కల్లోలము చేయుచు మలిదేవరాజు పుట్టిమోదికి పోవుచున్నది. 





a ఆ 
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ద్రవానాయఃడు ఉగ్ఫుడై మొసలికి అడ్డముపోయెను; సుడిగుం 

దము లన్నిటిలో దానిని త్రిష్పులంబెక్టైను. రాజుల పుట్లు దరికి 

చేరినవి. బ్రహ్మన్న మొసలితో పోరాడుచున్నా (డు. 

మొసలికి జవము తగ్గలేదు. బ్ర హృనాయండు నీటిలో మునింగి 

కొంత సేఫుండెను. మొస సలిచెబ్బలకు చచ్చి ప బ్రహనాయండు నీట 

మునిగౌనని రాజులు, దొరలు, విరులు దుఃఖపడిరి. ట్రుహ్మనా 

యని శరీరమును వెతకి తీసికొనిరమ్మని 'బెస్తలను పంపిరి. వారు 

మునిగి అంతటామాచిరి, ఎక్కడను ద్రైహ్మనాయని శరీరము 

కానరాలేదు. ఆశలు వదలుకొనిపోయిరి; రాజులకు విన్న వించిరి, 

వారి దుఃఖము అధిక మెనది. 2 క నాలా తల్లి శీలమ్మ, రాజుల 

వద్దకు వచ్చెను. 

“మీరు ఎంతమాత్రమును చింతప 'డవద్దు. య 

రాలితే, సూర్యుడు సకం కాకక సము ద్రములింకితే, బ్ర 

నాయండు చచ్చెనని అనుకొొనవలనసినది. మ. మొ 

సలిచేత చచ్చెడు వా(డుకా(డు. నాకుమారుని మనుమ్యుండు 

చంపలేండు. మృగముచంపలేదు. జాతకమును చూచినను 

బ్రైహ్మనకు అప్పుడు చావు లేదు. నాకుమారు(డు వీరుడు మొస 

ae చంఫునుగాని మొసలి నాకుమారుని చంపదు” అని భీలమ్త 

"రాజులకు చెప్పినది. 

ఇంతలో బ్రహనాయండు నీటిపె వెకి వచ్చెను. మొసలిదవ 

డలను కాలితోతన్ని నాండు. కాళ్లను నడుమును నరికినా(డు. 

ప్రవాహము ఎజ్జబడెను. జ్లలమును మీభపజచి మొసలి ప్రాణ 
ములు విడిచినది, బ్రహ్మనాయండు వోయి ఒక గుంటిమోద 

న్ Se అప్పటినుండి అది నాయనిగుండు అని ప్ర ప్రసిద్ధి కెక్కి. నది. 

దొరలు, వీరులు, జనులు సంతోషించిరి. కొల్వుచేసి 
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సభలో (నాయిని మలిదేవరాజు గారవించెను. నాయని 

గారవముకొరకు బ్రాహ్మణులకు వస్తములు, శాలువలు ఇచ్చి. 

ద్రృహ్మనాయనికి ఆభరణములు సమర్పించిరి. మరల బయలు 

చ అందును మండాదికానలకుచే8౭ అచ్చట విడిసిరి. మేడలు, 

ఇండ్లు కిరి. రాజుల కొల్వుకూటములు ఫీరినవి దొరల 

ముతా ముగిసినవి. గోపురములు లేచినవి. వీథు లేర్ప 

కవి. అంగళ్లు వెలసినవి. మండాది ఒక పెన్షసట్టణమాయెను. 

ఏరిక్కడ ఏదేం్ణు వలసకాలము గడుపవలసియున్న ది. 

కోడిపోగు: భూమి గొన Gal bas మాచర్ల సలసలుగట్లి 

పండిన పల్నాటి ుంటబు విడి | నిండి; మాచెర్ల నిధులను విడిచి 

మలి దీంరాడా ను మన్నె నాయకులు ! మండాది కాను మా(గియున్నారు 

అని శ్రీమదక్కి రాజు లక్షీ నారాయణపు త్రి mee ఉమా 

కాన్న విద్యా శేఖర ప్రణీత మెన పల్నా టివీరుల కథలలో మండాది 
నలస సమాసము. 

మారన మ ఈ 
—— లా. 

కాపులు భూములను సాగుచేసిరి. పంటలో పదవభాగము 

రాజున కిచ్చు చుండిరి. ద్రహ్మనాయ(డు రాజ్యతంత్రము నడపు 

చుండెను. ఇకో గురిజాల వృత్తాంతము. గురిజాలలో నలగామ 
రాజు కొల్వుతీరెను. నరసింహభూపతి, నాయకురాలు, కొ 

కూటమునకు నచ్చిరి. పీరులు, మన్నీలు పన్నండిండ్ల ప ఖే 
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కులు వచ్చిరి. దేశ రాజులంపలా కాస్క_లు తెచ్చిన రాయ 

చారులు మొగసాలలో ఉన్నారు. వా౭ని నలగాము(డు లోనికి 

రా అనుజ్జయిశ్చాను; కాన్క-లు తీసికొని వారిని గౌంవించెను. 
కొల్యుకూటమున ఉన్న వాగెందిటును వినుచుండంగా నాయకు 

రాలులేచి “బభూ నామనవి వినవలసినది. ఎ హనా'యని 

దుర్నీతి మీరు సెవిపిక్ొ నియీ యుందురు. సుం దెప్పు నీతితెస్పి 

ప లను వెాటగొనిపోయినా(డు. సాడు బైన ఉఊల్లిను మన 

వదలిపట్రినాండు. జనములేని పాడుబశ రాజ్యమును న 

చేనికొంచుము? మనము ట్రహ్మనాయని ఊరక వది పెట్టుట పీతి 

కాదు. సంతిము దప్పిన ౮ హానాయనిపట్టి తెప్పించవలెను. 

వారిని చీకాకుపుజఐచ:వ లెను. నారు మనకునప్టము చేసినట్లు వారికి 

మనము నస్టముచే.నున లెను” అని చెప్పినది. 

నాయకి రాగి మాటలకు నలగామరాజు సవ్యతీం చెను. 

సహైవ లెను. “త ఇట్రణము, అచ్చటి ఆవ్రులమంద, ఏ తీరున ఉన్నది 

మాచినచ్చి మాక తెలుపనలెను. నికు అ్యైహాంమిచ్చాదమూ” 

అని ఆ బ్రొహాణునిత” అన్నది. బ్రాహ్మణునికి ఆ*౧బూల 

మిచ్చినద. అతః మః డాదికీ బయలుబేశెను. కోట గవంకులు 

దాటి, నవంతుని బలుదాంటి, కోడపోరుగుట్టలు దా-ట్సి కంభము 

నాచారం నాగా సునకొండదాంటి, బ్వాహ్మణు(డు ఏలేశ్వరపు 

శవ్రుచే ౩ను. అడ్రరిక పోయి స్నానము చేసినాండు. మొగమున 

అతవలు మ నా ల  సపకోవిధోనతి కగనాడు. గొడుగు 

పట్టినొడు. జ్ మండాది ప్రవేశించెను. పంచాంగము 

చెప్పువానినలె నటించుచు అతిండు రాచనగరికి పోయెను. వాడ 
లి 
త 

నాయకురాలు ఒకి బె” హ్లణుని విలిచినడి. ఒనివ్ర్ర మండ'డికీ 
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వాడలు గిరి౫ను. మండాది అంతా కలయం-జూవెను. మండాది 

వదలి అతండు పశువులమంద దగ్గరకు పోయెను. ముదలకు 

నాయకు(డు లంకన్న. బ్రాహ్మణునికి కొన్ని ఆవులను లంకొన్న 

దానమిచ్చెను. న "తం౩టితో శృ ప్థుపడలేదు. “కొం 

డెములకొొరివి, కపటాల పె పెళ్ల జ్వగామాలవాటి జెట్టి నాయకు 

రాలు మా అగ హారాలు తీసికొస్నది. పవ యుడు పల్నా 

టిని వదలినడి మొదలు నాయకురాలు బ్రాహ్మణులను బాధలు 

పెట్టుచున్నది. మమృును కడగంసాసాలు చేసినది. కనుక నీ 

కడకు నచ్చితిని” అని బ్రాహృణుయ చెప్పెను. లంకన్న నమ్మెను: 

ఇన్న్నూరు మాడలిచ్చెను. _గావా.ఎడంతట బయలుటేజేను. 

భీముని కురవదాంటి, ఏ లేశ్వరమునద్ద కృష్ణ దాంటి, అతిండు తిరిగి 

గురజూలచే నెను. 

సలగామరాజు కొలునుతిర్చి కూర్చున్నాండు. వ్రాహ 
ణుండు నచ్చెను. “ఓటెహాోా మండాదివైెభనము ! ఆకోటలు, 
ఆవేటలు, ఆ రాచవీథులు ఏమనిచెప్పుదును? ప్రజలు అచ్చట 
సర్వసౌఖ్యములు అనుభవించుచున్నారు. మాచెగ్షను కలలో 

నైనను తెలసట్టరు. పల్నాడు విడుచుట వారికి భాగ్యమే అయి 

నది. అచ్చటిఏీరులు పులులనై: న్కు సింహముల నైనను సాధిం 

తురు. వారిపశున్రల మందలోనికివో టే అంక లిదప్పులుపాయును. 
దూడలు, కోడెలు, ఆవులు క న్నులపండగ గా ఉన్న వి. చున 

లను లెక్క- పెట్టవచ్చును గాని ఆ పశున్రలను లెక్క- పెట్ట లేము” 

అని అతండు మండాది సంపదను వొగడెను. తరువాత నాయకు 

రాలులేచి “స్వామి! నా విన్న పమాలకింపవలసినది. బ్రహ్మ 

నాయఃడు పంతముదన్పీ రాజ్యము పాడు పెట్టిపోయినందుకు 

కసీతీర్చుకొనన లెనని నేను ఇదివరకు చెప్పినమాటను అంగీక 
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రించితిరి. బ్రహనాయని పట్టి తేషి ప్పించవలెను. దానికి ఉపాయము 

ss ను. మలిచేనుని ఆన్రలమందను పొడిపించవ లెను. 

వారికి తీరని నష్టము కలుగును. పిమ్మట వారిని మండాదినుంచి 

తిరిమివేయన" చ్చును. మరల మావెర్గమ తల పట్టకుండా పాణి 

పోవుదురు. పోరులు సమః పోవును. మనము సుఖముగా 

రాజ్య మేలనచ్చును” అని చెప్పినది, 

ఆ సభలో చింతిప్సికెస్సి ఛౌదరి అనువామ లకు. వీరి 

ద్రజును రాచకార్యములలో సలహాలిచ్చుచుందురు. నాయకు 

రాలి మాటలకు ఛౌదరి ఒప్పుకొనెను. చింతస్ను రెడ్డి సమ్మ 

తింపలేదు. “వారు భూమిని కోడి వోరులో కోల్యోయిర. అ 

మనకు తగవృమాలీిన గెలుఫ. అయినప్పటికిని బహానా 

యంయ ఒడబాటు తప్పక పరభూమిక్ పోయెను. . బేవరనీమ 

గుగ్తకు తీసికొని అక్కడ ఉన్నాండు. వలదన్నను నస్తుమని 
'కాఫులు వెంబడించినందున, నాయం వారిని తీసికొని 

పోయెనుగాని అతని దోషము వమిలేదు. రాజ్యము పాడు బెట్ట 

వలెనను దుర్చుద్ది అతనికి ఏమాత్రమును లేదు. బ్రహ్మనాయ 
నికి మనమిాదనే కసి ఉండవలయునుగాని అతనిమిద మనకు 

ఉండుటకు ఏమో కారణము లేదు. వారితో కలహము పెట్టు 

కోని గలుచుట కష్టము. ఆడవారిమాటల కేమిగాని యుస్ధము 

సంభవించినయెడల బ్రహ్మనాయనికి సమమైనవాండు మనలో 
ఎవరున్నారు? ఆశొన్న పఫులికోర అణంచెడు వాండు, శేషుని 

కోరకు చెయిచాచు వాడు, బ్రహ్మరాతుసి నైనా పడగొట్లు 

వాండు ట్రహ్మనాయండు. అతనిని కదలించుట ఆటలాకుఓగాదు” 

అని చింతపన్లి రెడ్డి నాయకురాలిమాటలను కాదనెను. నాయకు 

రాలికీ కోపమువచ్చినది. “స్వామి వింటిరా ఈతని విపరీతములు. 
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ఇంకు పగవారి పక్షమున చేరినాండు. పగవానిని భట్టువలపాగడి 

నాండు. పాములతో చెలిమి పాటింపవచ్చునుగాని ఇట్టివానితో 
భావుంపరాదు. మన మరులు గండరగండలు. ఒక బంటులా 

వెంత! ఒకని ఆయువెంత! ఒకని సాహసమెంత! ఇవండిట్టు పట్ 

పాతిముచేత పల్కు_చున్నా (డుగాని!” అని రాజుతో నాయకు 
రాలన్నది. చింతప్మరెడ్డి తినగ తన వాదమును సముకించు 

కానెను; ట్రహ్మనాయని శక్తిని పూన “స్వామి! ఇతెని 

మాటలు నాచెవులకు సూదులుగా మాకు విన మన 

సయ్యె కాబోలు. అ] కొల్యుకూటములో ఇక్ నేను ఉండ 

వేను. నేనుగాకున్న నావంటి వారౌెందణో మోకు మంత్రు, 

అగుదురు. కడుషులోపలి చిచ్చు; కంటిలో నూను నడిదల 

శెకి-న విషము; నంటి నాగుబాము;ు ఈసా మి 

ఉన్న వీంట ఉండుట ఉచితముకాదు. ఓరాజూ నన్ను 

నినది” అని నాయకురాలు పలికనది.  చింతివి 

సులగామ రాజునకు కోపమునచ్చినది. చించపన్లి డని క లు 

తోనుండి వెళ్టిగొస్టెం చెను. గురిజాలరాజ్యము నసిలిో వలసిన 

డని రెడ్డికి అజ్థయిచ్చెను. 

చింతపన్లి రె తనబలగమును వెంటబెట్టుకొని సరిభూము 

లకు బయలుచేతీనా(డు. మాడుగులన్వ వ సను చింత 

పన్తి రెక్టి పోగానే నలగామరాజు కొలువు చిన్న-బోయినది. 

చందవోలి చండినాయకు(డు, చిట్లాలపోలి నాయకుండు లేచి 

“రాజూ! కోపము నీకు తగదు. మీర కోపపడిన మేమెంతి 

వారము? చింశపల్లిరెక్ష్మి తనకు తోంచిన మాట తానాడెం 

గాక త ప్పేమిచే? సను? చెడ డ్లివంటివానిని పోనాడవచ్చు నే? పోయి 

నయెడల త ఇంక మాటలెందుకు? రెడ్డిపోయి 

బాశ 
G ఠా 
er, 

కట్ట ౨ 

ot me be ) 
౧౧ 

Ea 
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బ్రహ్మనాయని చేరగలంయు మన భూమి పాడయినళ్ల్లే. రెడ్డిని 

తిరిగి రిప్పించినగాని వెమములేదు” అని విన్నవించిరి. రాజు 

ఆమాటలకు సమతించెను, నని తెరిగి తెండని మనుష్యుల 

సను; | ల్యుకూటములో నిల్చుం చెను. “నేనన్న 

మాటలకు సీకు కో పమునచ్చినవ సురస. ఆగ వారిన్ గడ్ 

తివి గనుక పట్బరానికోపమున అ్బ్బుంటిని. నీవు మా కొలు 

లోనే ఉండ+లసినది” అని రాజు రెక్తితో ఆనన (స్వామి! 

అసవలనిసమాట లాడితిగాక. నాయందు తె ప్పేమి నరినాథ 

చంద్ర? సాయనిపోదికి సన్న ౦ఫప్రులము, నా౩క్షకొలంది పోగాకు 

దును. మండాదిని ధ్వంసము చేయుదును. సళువులను పొడు 

తురక. నేను మోవాడనుగాని పగవాడి వాంచనుగానుూ అని 

గెశిపలి శెను. రె నిన్ను సంపనలనిన అనసరము లేదు, మన్నె 

నాయకులెంద-ళలో ఉన్నారు, వాగీపనికిచాలు, నివు కొల్వులో 

ఉండవలవినది అని రాడాపని కెను. రి కూర్చుండను. 

చెంచులనాయక సు సీథులపన్నీ (పు ఉన్నాండు. అ నికి 

గొబ్బబలగము గలదు. అతనికి ఉగరిము వ్యానిస శేదీవరకు 
» 

ధుముకం గలయు. అవయ మందను పొడిచి వుంచాను: మస 

చెయలోలండు అని నాయకురాలు సలహా యిచ్చీనది. పల్నీ నికి 

డే ఆచ గ 0 7 > లేఖలు వ్యాసిరి. దూతలు బయలుదేరిరి. ఏ బేశ్యరము రేవున్వు 
rer తం ళో చే వీ వః కనగదా-భిరి; ఇ చులమలలకు వోయి". బెఖలు వలి, నికచెరి. 
ల న ? ఎమొ షే కి 

పల్నడు నుముములు వేయి-చెను. భాగలు నా? నది. 

పరాచలు మోోగనవి, కి లయము మల్లి es నవమి, కొనక త ప్పటలు 

మ్మాగీనవి. చెంచుబలము న. ల్ని నికి అంభెరి 

నది. పల్నీ శు వడుచలువలుహీరిన చల్లకము తొడిగినాండు. 

దానియోాద పస్టుకాశచు క్పైను. పట్టుకాశమిోాద హానుమం౨కాథ, 
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హనుమంత కాశమోడ చేవంతముళ్తు, కేవంతముళ్చ వె వింజముల 

దడ కింజములదండు పకీలి కురువేర్కు వెలపట నంకిణి, 

దాఒట బాస, చేత కఠారి వీున అ-బులవాది. ఈ తీరున 

టి ) ష్ శ్రరార వేషము స శ డు ౯ ల్చెను; సిద్ధ మన అ+భొకీని Ves 

వోతినీంకు 30, చెం చులముల” స్ తజ 6 కెదరిరి, 

ఈ ముగ్గురు సరదార్లు ముందునడచికి. .లమం-తా ఖో 
౧ ౧౧ 

యని అరచుచు వెనుక వచ్చుచున్నది. నీలి కుక్క-ములవారగు. 

భూచ క గొదుగులనారు, విచ్చుకత్తులవారు, పచ్చ బెబ్పిముల 

వారు, చేకోత్తులవారు, వీడిభాకులవారు చ గ్రా 

చున్నారు. కృృష్ణవద్దకు చేరిరి; కృష్ణకు మొ క్కి-?; కృష్ణదాంటిరి; 

దూతలు ముందుగా గురిజాలకుపోయిరి. 

పల్నడు వచ్చు చున్నా (డు, పాలువాయిమిట్లల వద్దకు 

వచ్చినాడు అని రాజుసకు చెప్పిరి. పల్నీ నికి ప eS 

శాలు బయలుచేరినది. ప  నికలినికోన్న ది. “కోడి పోరున 

భూమిని ఓడి బ హనాయ(డు మండాదిపట్టణము కట్టినాండు. 

మండాదిని పాడుశేయన లెను. మందను పొడువనలెను. పన్నీ “డా 

ఈసనికి నీకు మాచెర్ల ఇత్తునుూ అని నాయకురాలు పలికినది. 

పల్నిడు పౌరుషముచూ పను. పోతినీడు పులిమోసము లనెను. 

మన్నీ (జు మా కెవ్వ రెదురనెను. 

నాయకురాలు వీరిని వెంట బెట్టుకొొ ని గురిజాలరు పోయి 

నది, అందజును నలగాముని కొల్వుకూటమున కలిసీరి మం 

డాదిని హతముచేయవలనిసది, మాచెర్లయిత్తును అని నలగామ 

రాజు పల్నీనికి చెప్పెను. పల్నీడు తన బలిమిని, ధైర్యమును 

రాజునకు తెలిపెను. తాంబూలము, కట్న ములు, బంగారు. 

ఆభరణములు, ముత్యాలహారాలు రాజు పల్నీ సికి ఇచ్చెను. 

శా లనారు వ వచ్చు 
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పల్నీడు బలంగమునుతీసికొని మండాదికి పైనమాయెను. 

వీరు మాచెగ్లుపోయిరి. చెన్న కేశవునకు |మొక్కి_రి. _ తిరిగి 
బయలుదేరిరి. అన్న మువారిపల్ల, కొగాకోబదాంటి పెందోటకను 

మకు చేరిరి. అక్కి.డ నలగా మునితోంట ఉన్నది. ఆ తోటలో 
రకరకాల పువ్వులూ ఉన్నవ్. తోటలో పృవేశించి చెంచులు 

పూలుకోసికొనిరి; చెవులలోం బెట్టుకొనిరి: తలలలో చుట్టకొనిరి; 

మెదలలో వేనికొనిరి; తిరిగి బయలు బేటి గుండాలబాటకు చేరిరి. 

మందను మ౧డా*డిని న పల్నీండ్యు -వేగులవారి 

నిద్దరిని పర పను ఆయాస వారిణాసుల సేషమువేసనొని మండా 

దికి పోయిరి. ఓరుగంట్ వెన్షవులము, తిరుపతికి పోవ్రచున్నా 

మని. పొది మోసనపువేవమని మండాదిలో జెలిసినది. 

తప్పించుకొని బయట బశ్తారు. తరువాత పీరు పళువులమందకు 

పోయిరి. అ మందకు ఒకపక్కన గు్టూరు. . తక్కిన వైపుల 

వెదుళ్లు తుమలు కిజ్లుమని కలిసికొనిపోయి ఉన్నవి. ఆవరణ 
౧౧ న జ్ర 

ములోపల చవి కెలున్న వి. మందిరములున్న వి. ఆటకూ+*టము 

లున్నవి. దుందుభులున్నవి. నాయకుండున్నాడు. బోయలు 

న్నారు. పుషావులపోతన్ని, బూరుగ చెన్న, న గావుల ప్రోలు 

నాగన్న, కొరవిరామన్న, కొండబోయండు, పరిగంమాలశె 

బోయండు, బాలెబోయుడు, కన్నె మేకల చెన్న బోయడు 

కాటిబోయండు, వీంఛిము సింగన్న, విన్న బోయండు, గుండెబో 

యయ, గూబరామన బోయండు, తోడేటి దామనబోయండు 

దోరబోయండు, నిలువుగాళ్ల నిమ్మ, నిడిదబోయండు, తికి, 

మేకొల తిప్పబోయ:డు, “కుపీధి గంగన్న, దిండెబోయండు, మట 

గాళ్లమాచన్న, మళ్లైెబోయండు, ఎడమగాళ్ల యెట్లన, వ్రు 
౧౧ ౧౧ ౧౧ (హవ) 
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బోయలు. వీరికి నాయకు లంకన్న. ఇతనికి నెంకడోదు అని 

మజీయొక వేరుగలదు. మ :దకడకు నచ్చునప్పటికి వేగులవారు 

గొన గోయల వేషము వేకి కొనిరి. అంకన్న సారిని చూచె 

వారిని నావద్దకు వీలువుమని పయ్యల వేర్నీ నిపం పను. మాయ 

బోయలు వచ్చినారు. “మేము పయాగమాధవుని ఒకువ్రలకు 
SN ey 

బోయలము. పయ్యులు, కోడలు కోన్ని తాప్సీ ౦ంచుకోొని పోయి 

నవి. నెదక వచ్చితిమి” SrA హానాయండు నాకు 

అన్న. నావేరు వెంకిజోదు. మేము దేవుని : ఒ శువులజోలికీ 

బోూయు; “ఉన్న వేమో మనర్ Py సక ని MES On ర్ల ఆని అంక న్న 

చె ప్పను. ఎవ్రలన్నీ జక లస సతయ రకా, 

పోతు వాణయలలో, చెకువ్రు సీ ఫవొముల్హ జెల్ల సూముగులలో 
ర్ అహో ౧౧ జ 

చదేవదారులళో ఉన్న వి, చెంగలి, నంగ, సన్న గక, 

నొండ్క చిగొంా, కుందురు, చింవరకసువ) వ! 

Dy షై న రతన కోడి up Das లెకుదు. Bete ప,వ్వు 

వన్నెవి, చెంగస్యమం ద్నృలవి, లా చిన్గు* ం౦నవె న్నెవి, aE శ. కొలు 

ఆనవ్రుఖు మందలు మంచటుగా టిరిగివచ్చినవి. వచ్చిన మాయ 

బో మలు మందలుచూచిి. మా ఆవులు ఇందులో లేవు ఇంక్ 

పోనుము అనిరి. లంకె న్న వాెకి పాయస మిప్పి చెను. , ల్ గడి, 

బయలు బే వేయిురి. నుంతానస్ యానకుల. క అపిగనాదు మంనలో 

మస్నెలన గెలుచుట కిస్త్వము; పసువులు వోషెరించి ఉన్నవి అని 

సర నికి se సన్నీని సకాహిలు మండాదియెంా? మంద 
ae) 

యెంత? నుసుచే సదమనిరి. ఇల్నీ (డు బయలు డదేశెను. నలగాము 

సేన చెంచులు, మన్నిలు, సారులు, ఉణ్నాహముతో వెంటడు 

వచ్చుచుండేరి. 
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క న్న్న ఒరుగు 

పల్నీ : భు మందను పొడు వుుటగు నచ్చుచున్నా (డన్న 

గంగి లంకన్న కు ెలివినది. దుశ్శకునములు అన్నపు గవి, లంకన్న 

ఎ హానాయని ఇద్దకుపో, బు మందకురానున్న గ. విన్న 

మించెను. పర్నీ నితో యుద్దము చేయవలసినదని లంకస్న కు 

re te A) uu నను ర్త 160 (ఈ వ టి నానాయః న్నాను. లంని x అడిగి | దకువచ్చి 

- ద) క oat sth ళ్ళ ప క్ ర నాంయు. ల కన్న వన. మ ల J కూర్పు 

న్నాఃకు. ర్ర్యూ4న మన్నెలగుండే నిల్ల కము, సింగన బోయండు 

Pe న టు ఇ మ న్ చెను; లంక న్న పానములకు మొ! 

డక్ వీరుదుక 1, అల వొెన'లరు న టి, వింటికి 

నె. సయుష్టులుకు, మ ముస కొను కాంపు) పన్న 

_ కా ॥ నార ) 1 ఇచ్చెను; బంకొన్న పాదములకు. మొకి! కూర్చుండెను. సృుఫఖుచల్ల 

సముకి స ఇయుకాశ. అగించ్చి. కికలికుంచెలైా కారుకిషి. పట్టి 

వెపలుంిరిగిన ఏల ది జపివిసి యును. వూరు హానముటకు 
గే మై A 

.మ్రక్కి-కూష్పం తము. _ ఉముదాళిగ్భ, పొన్నాడ ఎల్లెముపూని 

sy కూర్చుం సను. గిరీ 

నోచి టు సచ్చెను; అంక న్న వాదమ-లకు ముకి) కూర్చుండెను. 

క పువ్వుల ధగ: ని, ఓలి లతా సాగవు DT RTD 
యు 

“పరమత వ బ్లబోయయణడు సచ్చెను; లంకొన్న పాదములకు 
) 

మై ,క- కూచు, ౧చెను. లంక మొులన గః సు వ యము iy మ్బ న 0040) కన్నకు కులన చం 5 థో ర 

సా 

ఓట గంధము, మెడని, చెంగల్వడ ండలు, మ తిరుమణి 

తెకుచమూరము, డాాాల అంటె, కుర్ ఏన్ పసన అమ్ముల 

(ఫ్ 

ఖై 

ac 

వాది, చేశ విలు ఉన్నవి. ఆవిల్లు వెట్లమయుప్పులది, పసిండికట్లది, 
(ag) Cn సడ, (౧౧ Cn 

2 ఇం అః yy ఆర స్త స్టా ల్ అ్థచం మని శలలది, బ్రహనాయని కములు సే ౧ంభము(డు, 

ఎగాముండు అను ఇద్దజు శూరులు మందలో ఉన్నారు. 

మోకు ఉఆ్రహానాయని తములు, సనో శకున మోారు 
ఆశీ ఆశీ ష్ 
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ఇక్కడ ఉండవలదు, మండాదికి పోనలనినది అని లంకొన్న 

చెప్పెను. శీాూా | లంకొన్నా ! మేము శేచర్గక్షలదీప 

కులము, దొక్షనాయని కుమారులము, లము నాయని తమ్మ 

లము, నిండిన యీ మందనిధిని వోవిడిచి, పాయరానట్టి యో 

బంధులవిడిచి, ఈడుబోయలనందజినీ యుద్ధమునకువిడిచి, దండి 

వీరుడా! మోమోద దయలన్ని విడిచి, జన జనతో ఉన్న మాశార్య 

మువిడిచి, వతీరు మండాది వగుదుము మోయి? మండాది కిప్పుడు 
మరలము మేము అని తంభీముడు వీరగాముండు చెప్పిరి; 

లంకన్న మాకు బ్రహ్మనాయని మారు అనిరి. పన్నీ డు మందకు 
దగ్గుకు దగ్గ అకు నచ్చుచుండెను. 

లంక న్న లేచినాండు; ఆవులకు సాగలి (మొ, క-ను) 

“ఆవులారా! ఇంతకాలము దనుక నాకు ఆవులు తిన్లి, ఆంబో 

తులు తండ్రి, అన్నలు తమ్ములు కోడేలు, అక్కలు చెల్లెం కు 

సెయ్యలు” అని వావిదలంచి ఉన్నాను. ఆవులు నొచ్చిన 

నా(డు వాన గురియక పూరి వాడిననాండుు ఆ యిడుములు 

బాపికాని నేను అన్న మని అనుకొన లేదు. కయ్యమునకు నేడు 

కాలమువచ్చినది. నా ప్రాణములుమోవి, నా శదీఠముమోాడి; 

నా మనుగడ మిమ్ము పోవంచుటకు నా మగటిమి మిమ్ము 

రశీంచుటకు అని 'పలి కెను. 

“మాచెర్ల వదలి మండాదికి వచ్చునప్పుడు, పెందోటలో 

బెబ్బులి కంట్లముకరికోడెను కొరచిననాడు పళువులన్న్ బెదరి 

పాటీపోయినవి. కటికోడె మేదని నాయండు అడి7ను. పులి 

గర చెనని దీనుండ నై చెప్పితిని. నీలమువారి యింటి నీరాటి 

కడవ కరచి నీళ్లు త్రాగిన కలుగు మగతనము. మగతనము 

విడిచి పులి కరచినదని చెప్ప ధర్భమానీకు? కరచుచున్న 
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పులిని కన్నుల మాచి ఊరకున్న పాతకులను నేను చూడలేను” 

అని బ్రహనాయండాడెను. దేవా! తమరు పెడ మొగము 
పెట్టిన నాబృతుకేల) నామగటిమి కనబజచంగల రోజువచ్చు 

దనుక ఆడదానికొన్న అధము:ష న ఉందును, అని అంటిని. “ఆవ్ర 
చాన 

లారా! మిమ్మును కాపాడన లసి రోజువచ్చినది. నా మగటిమి 

మూపలోల రోజునచ్చినది. చ్రాణములైనా బ్రితును సంతిమైనా 

నెజు వేర్తును. ఆన్రలారా! సా శరీరములో (వొణములుండు 

నరకు మోమిోద పోటు పడనియ్యను” అని లంకన్న ఆవులకు 

_మొ,క్రూయూ పలికెను. 

ఆఅశిమున్యమరా వె, అలివేణరావె, లేంతమామిడిరావె, 

లేోటరావె అని ఆవుల నెరువేరునా లంకన్న నిలిచెను. పాలు 
పితికించెను; నురుగులణ్ొపాలు సముస్రుమువలె ఉప్పొంగినవి. 
సల్నడు, చెంచులు మ డకడకువచ్చిరి. బూరలు, ధారలు మసీ 

ఐవి. శేకీలుమోగినవి. చెంచులు బొబ్బలు పట్టిరి. ఆవులు బెదరినవి. 

మంద అంశా అల్లడెతల్లడే ఆయెను. తంభీము(డు, సిరగాముండు, 

చంచులనెదరించిగు వొడిచిరి చంపిరి. వీరిద్దరికితోడు ముత్యాల 

మస్లువచ్చెను. త ) 2 క లమ్మసుయుద్దము చేసను; నలగాముని 
౧౧ Cn టు 

సేనను కొంతవఎకు కూల్చెను; వరకు యుములో చచ్చెను. 

చు! న 
యు” స్ ౯ న్ జ క్ష. కలీ ము చచ్చి తొ డనే అశెనిభ "ర్యకు పాపమ్తకు పట్టరాని ఆవే 

శము కలిగినది. 

పొపమ 
జీ 

పాపము పసుపుచీశె కట్టుకొన్నడి; పసుపురవిక తొడుగు 

కొన్నది; చంచులమోాదికి కదిసినది; తన మగనిని చంపిన 

మన్నీలను చంవినది; మరికొంత సైన్యమును పడ [వద 

చెంచులసోమిని చేతికొద్దవాడిచినది. ఆమెచేసిన ఆయుద్ధముసకు 
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-చెంచులాశ్చర్యపడిరి. నలగామునిసేన, చెంచులు, అందటునూ 

ఒక్క... మొగికూడి ఆమెపే అములువేసికి సురసురసు,క్రానది 
a టు! sy, 

మాచర్గచెన్ను ని ౩ెలంచినది; ము” "స్టాలమస్లు నక న మళ 
దు నన టై. జ 

కూలెను. 

సాపన్లు పడిపోయినడి మూచి భోయలాడదటు అరచి". 

చెంచులకు ఉత్పాహము హెచ్చెను. చెవులమన్నీ శు చెంచులణో 

యుద్ధముచేసి ఒరి గను. 

వల్లావులపోతన్న , వీంథము సింగన్న అంకన్నను తలంచి 

నేలకు వాలిన. సరదాక్షు, మన్నీలు చెంచుల చేగలో ss 

మందకురాజు లంకను. విలుదుకొని లంకను యుముచెసెను. 
a ౧౧ | a టు 

చెంచులసోమినీడు, ₹'టిపోతినీ య, పభులప్న్ళో కు లంకన్నను 
ఎదిరించిరి. అంకన్న శొటిపోతివీని Me 
విసరిపడ వేసెను; దులసోమినీని చెంజాడెను చిత్తివ్చిము 

నలె అమ్ముల కురివించెను. నలగామునిసే:, చెంచులు, లంక్ న్న 

హు ర = లంకన్నకు 7 బాణము ఆత 

పున తనిలినది. అక్కను గెరిగ మాడచిని తలంచినాయ; న్ంవము 

వ సక చిఇమును ని ల్సినాం sp లాకొన్న నే = ర గను. 

ఇంక తంధీముయు విరఠరగాము' శు ఇ్వాలున్నారు. సేరిద్దణు ము 

వెంచులనునవకడి,; మన్నీ లను మడియించిా. పగవాదిబలలో తే 

సడిచెశు పాదములు, నడియెముకలువిరిగినవి, గుండెలు, ప్రేవులు 
కూలినవి; కొండలు తెగిప సవ; నెమరు కాల్వ లై వారినది; తలంలు 

తగిన మొంచెములు తర చైనని. నిరసం పసన వారి దెబ్బలకు 

తంభీముండు ఏగగాము(డు ప్రాణములు విడిచిరి.  మందకింక 

నాయకుడే. చెంచులు ఆవులమిా6ద అమ్లులు వేసిరి. కదు 

ఫులు చెలేగినవి; కళపిళకళవిళకళవిళ కంచెను విరగందొ స్తు. 
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నవి. తొ శిలెసనవి కొన్ని, మోరలు మోప్పుచేసినవి కొన్ని 
అవులన్నీ ఒక్కె_సుట్టున ఎగురుచ్చు ఉరుకుచు, రం కెలువేయుచు, 

ములు, గుల కంది లంకొన్న చితుకుచుండింగా చెంచుసేనల 

సి ద దుమికిన "వి; నిలగిరరొక్కి నవి. కోడెలను, చూడి ఆన్రలను, 

కన్ని టిని చెంచులు చంపిరి. శ ఖచ కాలబసనస్న, శింభుడు 

అను అవులుచచ్చిన వి. శాని మంద వెనశేయిశేదు చె చులను 

చీ కాకి పటచినని. ్ననలగాముసేనలో కట్టుభోతుల వెను న్నరు. 

నాకు అవులను మరిక ౫ కై షీల. షష... చవెంచులకు లోంబవి 

అప్పులను తోలుకొని Sos చెంచులు బయలు బేగరి. / 

మయ్యల ఇ పెర్నీ ము కుక్కి యు మిగిలి ఉన్నాండు.. పర్షిడు 

మడాదికిపోయి జరినవం =" వీన్నవించెను; మందనుతోలు 
చం రం నో లి న ప పు పోడి చెప్పును; చెప్పు టరిగ మందను 

కలపతో చంచుల చేతిలో వెన్న యు చచ్చెను. బ్రహ్మ 

నయా సుంకరిసిని ఉముసిశినుముకు, గాలికి నుమకు కన్న 

మనీన్సి అక్టముస స పెను తెలు లకొరివకు పోయను. పశువులు 

ఆగ పైవి. సు ౩ వృలవెంట చె చులుణ్నా రు. De 

మర పెన టమ రు చం ఫల. ఎక్క డిం తోలుకొని 

హోవ్పచున్నారు? అని అడీ7ను. 

నలగామరాజా *ఒ౧పిన మస్నిలము, మలిడేవునిమండను 

ey చంప పుఠశువ్రులను తోలుకొని పోవు 

వ అని చెప్పు నం ఎందుకు ర. అని 

అడిగిరి, మీరు గద్రంతె నమున కి స మదా(టితిరి, పక వలను ఇ65 

పోనీయను అని హ్మానా మోడనెను.. నీకీ సాము లె,దుకు? 

లంకొన్న ఎతటివాయ వూాచేతిలో హుతమాయెను. నీవొక “లక్క 

గాదు అని మన్నీలు పంత మునాడిరి. హొానాయంస ను 
టం 
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బోతులపనిని త్రిప్పి వేసెను. ఆవులకు మరకట్లు పోయినవి. 

చెంచులను, మన్నీ లను పడ ద్రొక్కి వెనుకకుమరలి తమ మందకు 

హోయనప్; మన్నె మూ:కలను ఎహానాయండు కూల్చను. 

మన్నిలను చంపను. చిరుదుబంబులు పృథివికి వాలిరి. అప్ప 

టికి ఎ, తికియున్న ఆవులను మరల్సుకొని _ఎవానాయండు పోయెను. 

అని నశ్రీమదకి[రాజు లశ్నీనారాయణపుత్ర...... ఉమా 
కాన్హ విద్యా శేఖర ప్రణీోమైన ఫల్నా టినికుల కథలలో మంద 

పోటు సమాప్తము. 

అలరాజు రాయబారము 
సిజి - = 

మూూ(డు సంవత్సరములు మండాదిలో నిల్చీ లంకన్నను 

మందపోటులో కోలోయిరి. పషొవ్రులు అనేకములు నష్టమయి 

నవి. ఇక మండాదిలో ఉండరాదని బ్రహ్మనాయ(డు నిశ్చ 

యించెను. శ్నంగారమదిశేవున కృప్తదాంటిరి, శీ శెలమునకు 
లి © లగు మా 

వచ్చిరి. పర్వతిమును థిమూవలివారు వలుచుండిరి. గరుడలపాలకి, 

పచ్చలపిడి బాకు కుదున బెట్టి భిమానలినారి ద్నర ధూవాటినీమను 

బహనాయండు తెగంగొనెను. ఒక్ పెదపటణమునుకటిరి. వీర 
న్ టకు లు 

మేడపి అని దానికిపేరు. మిద్దెలు, మేడలు, కోటలు, వేటలు 

తీరినవి. ఆధారమని పేరుగల కొలునుకూటమును తీర్చిరి. వీర 

మేడవిలో నాలుగు సంవత్సరముల ఆరునెలలు మలిచేవుండు 

రాజ్యముచే సెను. అప్పటికి లెక్కలు చూచుకొనిరి. వారు 

మాచెగ్లవిడిచి యేడుసంవత్సరముల ఆరునెలలాయెను. కోడి 

పోరులో ఓడిననాంటి ఒడంబడిక ప్రకారము వడుసంవత్సర 
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ములే పరభూములలో ఉండనలనసి యుండగా ఆయీను సంన 

తరములు గాక అధికముగా ఆరునెలలు గడచినవి. ఎక్కు వగా 

స్రీక్షిక్ కొన్న ఆరుమాసముల పన్ను నలగాముండు మలిబేన్సునికి 

ఇయ్య వలసియున్న ది. ఇందుకు రాయబారము పంపనలెనని 

రాజులు తలచిరి. ప్రజాలు యని ఆలోచన అడిగిరి, “అలరాజు 

రుపశ్ములవారికిని కావలనీనవాయ;  నలగామరాజునక్రు 

అల్లుండు. ఆడబిక్షను చూచియెనా అల్లుని చూూచియెనా నల 

గామరాజు సంధికి ఒప్పుకొనును” అని నాయకు ఆలోచన 

చెప్పెను. అలరాజు కొవురాజుకునూరు.డు. అలరాజు వి వేరు 

చెల్లమేవి. తన్గీదం కుల అనుజ్ఞ )సికొని అలరాజును గురిజూలను 

పంపవలసీయున్నది. అందుకొరకు నాయండు కొమ్ల రాజువద్దకు 

పోయెను. 

కుట్ర చేసి కుమారుని చంపునని నాయనిమాటలకు కమ 

రాజు ఒప్పు కొనలేదు. భు 'సఅనుపంపరాదా, సర్గ్షారును క 

రాజ్య రాజుకురాయ'బార మేమిటి అని కొమరాజు పలి కెను. 

“నీకమారుండు పోతేగాని సంధి పొసంగదు. " నా కుమారుని 

బాలుని పంపినా నా అన్నను సెన్టన్నను పంవనా యుద్ధముచేసి 
నమ్తనుగాని సంధిచేయలేరు. అలరాజు వారికీ కల 

వంక కావలనసినవా.డు. నాకుమారుని బాలచంద్రుని నీకు ఇల్లడ 

చేయుచున్నాను. బాలచంద్రుడు నీకుమారు(డుగాని ఇక నా 

కువమూరుండుగాండు. అలరాజు ప్రాణములకు పోనివచ్చునని 

తలంచుచున్నాను. అంతగా వచ్చిన యెడల నాకుమారు(డు నీ 

కుమారుడే. కుమారుని కోలోయినవాండను నేనే అగుదునుూ 

అని ప్రహనాయండ నెను, ఎన్నో విధముల చెప్పెను. కొమృరాజు 

ఒప్పుకొనెను. తల్గినింసాడా ఒప్పించి తీసికొనిపోవలసినది అని 
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కొమ్మరాజు చెప్పును. ప్రహ్మన'యఃకు చెల్లమ దేవికడకు పోయెను 

త క వూయింటికిరావు, కోడిపోరులో గోపన్నను 

కోల్యోయిననా(డు రాలేదు. మండపోటులో లంకన్నను ఫ్ 

యిననాండు రావేమ్క ఈనాంయ ఏమివిశోషము? మాయిల్లు 

పావన మెనడి? మాభాగ్యనశిమున సచ్చినావ్రి అని చెమ్మ 

అనెను. రాయబారము విషయము ౫ సానాయ(డు చెప్పను. 

చెట్లన్తకు ఆమాట పడుగు లె ఉండెను. స ఆపుకొని 

చెట్లను మ సర కమ, కల్యాణము మునురడి కాము 

నచ్చిపిమి. మామాను గతించెను. మాచెవలు, మజుందులు 

కళ్యాణములో ఉన్నారు. వారికి సన్తానము = వీదు. అందటికీ అల 

రాజు ఒక్క_(౫ కుమారు(డు. క ల్యాణమునుండి నచ్చిన మాబల 

గము నప మైపోయినది. కోడిగోసన్న పోయెను. మందపోటులో 
బోయలెందలో పోయిరి. మమ్యును ఇంకను సష్ట పజుపనలెనా? 

వెనుకటి భే రధములు మనస్సులో సే ఉంచుకొని అలరాజును చ 

దలచివష్టు నాకగపదముచున్న ది. వెనుకళ 5 ర్యోథము ను 

ఏను. 

పెద్దన వొమ్మ 

నాకుమారుకు అల రాచమట్లుగుజ్జము పెరు సవచాల 

గోడిగ. మో అన్న పె గన్న గుజ్రము చేరు న్లొడు. అల 

వాజుగుజ్జపువాని పెరు న పెద్దన్న గుజ్తిపు వాని 

వరు గంగథానకు(డు. మనము మాచెగాలో ఉన్న నాండు, లింగ 

ధానకుడు గంగధానకుండు ఇద్దజును గుజ్జములను పట్టుకొని 

సళ్ళుదాప చంద్ర శంక కుతీసికొనిపోయిరి. గుజ్జములు ఒకదాని 
చెవినొకటి కఅచుకొన్నవి. నీ గుట్టమును వెనుకకు తీయమంశేే 
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నీ గుజ్బమును వెనుకకు తీయుమని గ్య 
జగడమాడిరి. లింగధానకుడు కొరడా 1 కారుబొ ల్లని 

కొశ్చైను. శారుబొల్ల'డు తప్పించుకొననకజ్టి క ానకుండు 

కొళ్లును. సవరాలగోడిగకు కంటిలో దెబ్బ ౮ 

నుండి డి సవరాలగోడిగ నీళ్లూ ముతా మానెనో స్ బజ్రుక్రు 

ఈ సంగతి తెలిసినది. “పెద్దన వేరటి బవిరిగజ్దపు బాశ్శ్ 
"'పెండెరము క్రింద అలరాజుకక్లైను. సనరాలగోడి fy 

నడి. మేంతమేసినది. నీళ్ల తాలగినది. ఒకనాడు నన్ 

గకు ఆభరణములు పెట్టి సూర్యభేణాళము చేతబట్టి, 

పండరము తనపరా క్రమము తెల్పుచుండంా, కొల్యుకూటము 

నకు అలరాజు పోయెను. బొూవుల పండెగములో కత్తబొమ్మను 

చూచెను పెద్దన్న. య వ బాము యేమిటో చూచిరష్మని 

కుద్దన్న భట యును ప మును భట్టుపోయెను. “ర్మ కొత్తభామయెవ 

న 
గడి అస్ భు అలరాజును "అడిగెను. ఓభట్టూ ఇ ఇసి నిపేరటి 

బొమ్మ, నిన్ను పంపినవాని వేట్ బొమమ ప్రత రకఠరయదును 
ఆశీ — లు 

అని అలరాజు చెప్పను. “నావేరటి బొమ్మను నీవు కట్టినావు. 

నీవు ఇక్క-డనే ఉందును. నీవేరటి బొమ్మను నేను క దేశ 

చేశాలా శీ ప్పుదును భట్టును” అని భట్టుపలి కను. క 

నవి ఇది నీ వేరటి బొమ్మకాదు  పద్దన వేరటిబొమ్మ అని 

చెప్పెను. భట్టుపోయి ఈ సంగతి పెద్దన్నకు విన్న వించెను. 

బొమృ తిసివేయవలసినదని 'పద్లన్న అలరాజును గద్లిం 
=) ది ది 

చెను. నీకు థైర్టిమున్న, చంద్రవంక ఒడ్డుకు యుద్దమునకు 
అద 9 వా r గః రావలనసినదని అలరాజుచెపను, ప్రొద్దువాన్లు సొౌడవక ముందు 

యుద ననుతుము అని నిశ్సాయించుకొనిరి. 

3 



రాజు సవరాలనోడిగనెక్కి. పౌషరుము గృక్కుూచు 

ద్రజణును చంద్రవంక పచ్చగడ్డలమిోాంద తారసిల్లీరి; 

భికించిరి; ఒకరి నొకరు డీకొనిరి. ఈ సమయమున 

్న నమునకు పోయితివి. స్నానముచేసి తిరుమణి దిద్దు 
కొనుటకు నిల్యుటద్రము ఎదుట. బెట్టుకొంటివి. మెజయుచున్న 

ఆకత్తులు అద్దములో అగపడినవి. అది యేమిటో కనుగొని 
రమని కన్నమదానును పంపితివి. అలరాచమల్లు, పెద్దన్న, 

యుద్ధము చేయుచున్నారని కన్నమదాసు చెప్పెను, 'పెట్టుకొనం 

బోవుచున్న తిరుచూర్ణము వటిలో గలిపి నీవు యుద్ధభూమికి 

పోయితివి. రెండు గుజ్జముల మధ్యమున నిల్చుండి ఆగవలసిన 

దని ఇద్దజికిని చెప్పితివి. కారియబొల్ల నిమోాద కుడిచేయి, సన 

రాల గోడిగమోద ఎడమచేయివేసితివి. కారియ బాల్లండు 

కదలక నిల్చుండెను. సవరాలగోడిగ నిన్ను ముందుకు నెట్టినది. 

అప్పటినుండి నాకుమూారునిమిోద పగబట్టి ఉన్నావు. అలరాజను 

ఇక జగడ మాపుమంటివి. అలరాజు ఆపలేదు. ఆహారము 

లేకుండా నాకత్తి ఆగదని అలరాజు చెప్పెను. పెద్దన్నా నీన్ర ఆపవల 
సినది అని పెద్దన్నకు చెప్పితివి. పెద్దన్న యుద్ధము వాలించెను. 

కత్తులకు ఆహారము 

రోకండ్లు, గడ్డపారలు, చెరుకుగడలు అరంటిస్తంథాలు 

పాఠించి, మధ్యన నీవేరటి పచ్చబద్దను నిల్పితివి. అలరాజూ ఇక 
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నీకత్తికి ఆవోరము ' పట్టుకొను మంటివి. పెద్దలుండంగా విన్న 

వానికి ఆపని మొదట తగవనెను అలరాకి. పెద్దన్న ఆయుధము 
దూపి విస లెను. రో(కంక్లు గడ్డపారలు, చెరుకులు అన్నీ తెగినవి 

కాని నీ వేరటి పచ్చబద్ద అశ్లే ఉండెను. అలరాజా ఇంక న్సీ 
| © ౧ 

ఆయుధమును తీయుమంటివి. సూర్య భే తాళమును దూసి వంకిర 

పాటుగా పచ్చ బద్దపెవేసెను. ఆయుధము పిడిమష్గుకు భూబులో 
దిగబడ్డది. మామా నా ఆయుధమును రికీ ఇయ్యమని 

నిన్ను అలరాజుకోనెను. రాజుల ఆయుఖము రాజులశే అలవి 

యగునుగాని మాకలవిగాదని నీవు చెస్పితివి. ఆయుధమును అల 

రాజు కాలిబాటన వేలితో గీచెను. ఆయుధము మట్టిని పెళ్లలు 
పళ్లలుగా పకలించుకొని చివ్వున పకి ఎగిరినది. ఒక్ మట్టి 

౧౧ ఎం ళు 

పెల్లవచ్చి నీనొసట తాంశెను. “ఓ"హాూూ పెదవికి పల్లు మించి 

ఉన్న దే అని నీవ నాకుమారునిమోద +" ధము పట్టితివి” అని 

చెల్లమ బహనాయనికి చెప్పెను. “చెల్లెలా చెల్లమ దేవీ నీకుమా 
౧౧ J. గా ౧౧ 

రునిమిద నాకు కధముశేదు. కొడుకుమోది _ప్కేమచేతి 

పల్కు_చున్నా వుగాని నో మనస్సు నీ వెటుంగనా? నా కుమా 

రుని బాలచందుని నీకు ఇల్రడ చేయుచున్నాను, చాలచం 

(ద్రుని మో కుమారునిగా భావించుకొనవలసినది అలరాజు 

గురిజాలకు పోకున్న రాయబారము పొసగదు అలరాజును 

న్ధ త్రువులు అవమానించిన యెడల ఏరుల మ:దజము , వొాణముల 

నెనా ఇత్తుము పగయెనా తరుము, కనుక అలరాజును పంప 
వలసినది” అని బ్రహనాయండు చెప్పెను. చెల్లమ సమతించినది; 

ఆశులు పోశలు బ్రహ్గనాయనికీ ఇచ్చినది. 

బ్రహ్మనాయఃడు మలిజేవరాజు కొల్వుకు తిరిగిపోయిను, 
అలరాజు డే(లవేటనుంచి మరలి యింటికి వచ్చినా(డు; న్వ 
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పూజచేసి భుజుచిపరుండెను. య అలరాజును సమో 

వించి గోడుగోడున దోఃఖంచినడి. శతు వులు es 

బంధించిరా? వీఠ మేడవీని నాయకురాలు ree లేదు 

గదా పగవారివలని భంగసాటు? అని అలరాజుపలి కెను. నిన్ను 

గురిజాలరాయబాగమునకు బ్ర నాయుడు పంపనున్నా (డు, 

నాయకురాలు నిన్ను తిరిగి రానియదు అని చెల్లమ దుఃఖంచుచు 

చెప్పను. అమ్మా అఫ్లనవద్దు నన్నె నరునూ “మి చేయరు, సీ 

కోడలు వీరమేడవికి ఇ్రంతనరకును రావేదు, నా అత్తనుమాచి 

నా మామనుచూచి ఎన్నో మేంశ్లయినది, చూచినచ్చైదను, 

ఏ వోడలిని తీసికొని నచ్చెదను, నన్ను దీవించి పంపవలనినడి 

అని అలరాజు తభిని బ్రృతిమాలెను. తగ్గి అలరాజును దీవించి 

నని. కొడుకా! ద్రహ్మనాయనిమాట చేపట్టనలనినడి, గొజూలరు 

పోయి శుభముగారానలసినది అని కుమాగుని చెల్లమ పం పెను. 

సవరాలనగోడిగను సిద్ధముచేసి తీసికొని నచ్చిరి. గుజ్జమునకు 

అలరాజు (మ్రొక్కి_యెక్కె_ను. బసవశంకర పిరుదులు పట్టుకొని 

వరుదులవారు వెంట నచ్చుచుండిరి. అలరాజు మలిేనరాజు 

కొల్వునకు పోయెను. నలగామరాజునకు రాయబారము సంగ 

తులు నాసి ఉత్తరమును అలరాజుచేతికి బ్రహ్మనాయందు ఇచ్చెను. 

నీవు నీ అత్తచేతి అన్నము తిననలనినది, భార్యచేత తాంబూ 

లము ీసికొనన లసినది, మరియొకరిచేతిది వద్దు అని బ్రహ్మనా 

యండు చెప్పెను; అలరాజునకు కన్న మచాసును తోడుపంపను. 

ఆయుధములు ధరించి గోసంగులు కన్నమవెంట బయలుబేరిరి. 

ధారలు బూరలు, మోయుచుండ, గొడుగులవారు, కుక్కా 

ములవారు, ఆయుధములవారు వెంట నచ్చుచుండ అలరాజు 

బయలుదేశెను. మోకాలిరుల్లి, కంచుటరి”,  ఘోరజ్రైరవ 
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ఖడ్గము ధరించి కన్నమ ప్రయాణమాయెను. గురిజాలమార్షము 

పట్టిరి; ఇసుక తిపుర్యాకముు అఆకులగణపనరము, అన్న సము 

ద్రము, పలుకూరుు మానేపల్లి దాంటిం. 

సవరాలనోడిగరు పెద్దన్న సెంటి బొమ్మను అలరాజు కట్ట 

స ఆ బొమ్మను పగవారు నూచుట భ'న్టముగాదు, ఏ 

తీరుననైనా బొవ్యును విడిపించుకొని రావలసినది అని మలి'ేన 

రాజా 'కోశెను. క బొలచం వుడు 'ఆ”ంబటూల 

మందెను. బాలచంద్రుని నాహనము పొచ్లేలు. పొగ్సీలునెక్కి_ 

'బాలచంద్రుండు అలరాజును కలియ(బోయెను. ర్ం. శ్లోరున్ను ల 

తును గలినిరి కం శు పచ్చగ డ్హలుతెన్ని పట్ట పారుచున్న దీ. 

ఏంటినిదాంటుకట్లని అలరాజు ప న మన్న 

"రాజుల కము తగునా అని బాలచం,, వుడు పలికెను. 
మ్ 

అులరాజునకు రోపమునచ్చినది. బౌలచం ను(డు సుందెము 

మును ఇతే , వాహనములను న దూూ(క్ ఎని 

వాహనములొమ్మును దూకిన దానిక వయ్య వలసిన నది అని ఓడి 

బడిక. ఇద్దజును తమతమ వాహనములనెక్కి-ర. సవరాల గోడిగ 

దుమికినదిగాని వెనక కాళ్లు నీటిలో పడెను. పొట్టేలు ఒక్క. 

పట్టున అవతలి ఒడ్డునకు దుమికినది. అలరాజు ఓడెను. ఆడిన 

మాట శూరులు తప్పరు. సనరాలగోడిగ సొష్ఫులుతీని అలరాజు 
బాలచం. సుని చేతక్చ్చను. ఎప్పన సెరటిబొమ్మను బొలచం దు దు(డు 

తీసికొనెను. మామగారి యింటిక్ పోవుచున్నా వ్రు, గు గుష్టముసకు 

ల లేకుండా పోరాదు అని తిక్కన సాములను స్ లచం 

(ముడు అలరాజుకచ్చెను. 

నతకోటి ముటుకుల అలరాజుదాయొెను. మట్టీ వేముల 

వద్ద కాపులు అలరాజుకు విందుచేసిరి. కంభాలకనుమదాం(టి, 



నిస పల్నాటి వీరుల కథలు 

అడిగాప్పులకాపులు చెర్గగుడిపాటి కాఫుృలు చేసిన మర్యాదలను 

పొండి, అలరాజు గురిజాలసమిాపమునకు పోయెను. ఆదండును 

చూచి గురిజాలపట్టణము కలనరపడెను. మో అల్లుడు రాయ 

భారము శతేచ్చుచున్నా (డని నలగామునకు చెప్పవలసినది అని 

అలరాజు భట్టునుపం పెను. భట్టుచె ప్పను. గురిజాలలో అడావుడ్ 

అణంగినది. అందణజును సం భ్రమముమాని శాస్తముగా ఉండిరి, 

అలరాజు నలగామరాజుకొల్వుకూటమునకు బయలుదేరెను. 

రాజవీధిని ప్రజలు అలరాజుపాదములకు మొ,క. నివాళులు 

ఇచ్చిరి. కొల్వుకూటములో పట్టువస్త్రము మామపాదముల 

మాద పెట్టి మక్కీ అలరాజు నిల్చుండెను. నలగాముండు అల 

రాజును గౌరవించి గ ద్హైపకూర్చుండంబెక్టైను) నీవువచ్చిన పని 
యేమని అడిగెను. ఉత్తరమును మామచేతికి అలరాజుఇచ్చెను. 

నలగామరాజు నవ్వి పారిపోయినయట్టి పందగోన్రలకు భూచక్ర, 

మందున భూమియెక్క_డిది అని తేలికగా పలికెను. అలరాజు 

భగ్గున మండిపడ్డాండు; సూర్య భేతాళమును ఒరనుండితీసి ర్సుళి 

వీంచినాండు. చింతపల్లి రెడ్డి లేచి అలరాజుకోపమును చల్లార్చి 
యత్ని౦చెను. వారిభూమి వారికి ఇచ్చుటన్యాయము అని రెడ్డ 

నలగామునికి చెప్పెను. కాని నలగామరాజు రెడ్డిమాటల చెవుల 

బెట్టలేదు. *ఇదేచెప్పుచున్నాను. శార్యమపూడిలో యుద్ధము 

చేయనలెను, పోరుఇచ్చుచున్నాను, పత్రపు ఒడంబడికలు “తప్పి 

నీతిమాలిన చేష్టలు సిన చేసితివి, పోరుతప్పదు” అని అలరాజు 

పలికెను. నలగాము(డు యుద్ధమునకు సశేనగెను. సోరు గైకొని 

అలరాజు తన నరపతిడేరాకు తిరిగివచ్చెను; కన్న మదాసును 

విలిచి పోరునిశ్చయమైనదని వార తెలిపెను. 
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అలరాజు అలిగిపోయెనని నలగాము(డు విచారపడుచుం 

డెను. నలగామునికి నాయకురాలు సలహాలు చెప్పినడి. షడ్ర 

సోవేతముగా అన్న మును సిస్థిముచేయించి నాయకురాలు అల 

రాజువద్దకు తీసికొనిపోయి సమరించెను. అన్నమును అల 

రాజుతినలేదు. నాయకురాలు ఒక్ తంబళివానిని వీలిచినది. 

“ఎ౨టులైవను ఈపువ్వులను అలరాజచేతి! ఇయ్యవలసీనది” 

అని తంబళిచేతికి కొన్ని పూగుత్తులు ఇచ్చినది; ఆగుత్తులలో 

జవ్వాజి కస్తూగి ఇటువంటి సుగంధ ద్రవ్యములను చేర్చినడి. 
అలరాజు రణభేరి వేయించి ప్వృయాణమై తిరిగి ఏీరమేడవికి బయలు 
దేరెను; చెర్గగుడిపాటి సమి-పమునకు నచ్చినాండు. 

పూలగుత్తులు పట్టుకొ "ని అలరాజునకు దగ్గరగా తంబళి 

పోవుచుండెను. పూలగుత్తులమిది వాసన అలరాజునకు నచ్చి 

నది. వాసన ఘుమఘుమలాడుచున్న ది. అపూలు ఎచ్చటనున్న వో 

చూచి తెమ్మని భటులను అలరాజుపంపి గుణట్ణమును దిగాను; 

పట్టుపరుపులు అమర్చియున్న అందలములో కూర్చుండెను. 

భటులు తంబళిని తీసికొనివచ్చిం. తంటళి మాయమాటలు 
కొన్ని చెప్పి పూగుష్తులను అలరాజు చేతికిచ్చెను. అందలము 

చుట్టును పరిజనము కూర్చున్నది. కన్నమదాసు అలరాజునకు 

ఎదురుగా ఉన్నాండు. ఫువ్వులిచ్చి తంబళిపోయెను. 

ఒకచాని వెంట ఒకటి అన్ని గుక్తులనూ అలరాజు వాసన 

చూచెను. చూచుచు చూచుచునే అలరాజు పకుఫులమోాద 

వ్రాలెను. గుత్తులలో నాయకురాలు పెట్టిన విషము కపాల 

మున శేక్కి-నడి. అలరాజునకు మరల తెలివి నచ్చినది. “భావా 

కన్నమా నీవుపోయి నాభార్యకు తెలుపుము, నొయకురాలి 

సమువలన మృత్యువువ-తయబడయోవుచున్నా ను, నా ప్రాణ 
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ములు పోకముందే నాభార్యను వీలుచుకొని రావలసినడి, ఇవినో 

నాబిరుదులు, ఇవన్నీ నా తొడునీడఅయిన బాలచందుననికి 
ఇయ్యవలెను, నాసూర్య భే తాళము, నాసవరాలనోడిగ చాల 

చం మునికి ఇయ్యనవలనసినది” అని అలరాజు పలికెను. 

కన్నమ బయలుదేరి గురిజాలకు పోయెను. గుజ్జమును 

దుమికించుకొనుచు నచ్చుచున్న ఖరవాకారుని క న్నమనుచూచి 

గురిజాల ప్రజలు గజగజనణం్రి. నాయకురాలు, నలగాముండు 

భయపడిరి. రాజగృహమును సమివపించి అలరాజుభార్యకు 

త్నాలవేరిదేవికి ఈదుఃఖకర్వమైన వ్యాను కన్నమ జెలి పెను. 

రత్నాల పేరిదేవి 

నేరిదేవి అన్ని ఆభరణములనూ  పట్టుకొన్నది; వొత్తవి 
ప్ట్రువస్తములు ధరించినది; నిండు నిరాటికడన నెత్తిపై పు 

కొన్నది; తెండ్రె కొల్యుకునచ్చినది. ““పాపకగచుల ఆదరించు 

చున్నావు, నాపతిని చంపుట న్యాయమానీకు, ఆడుబి క్ట ఉసురు 

తిగులకొపోదు, మో తిలకివీటములు ధరణికిఒరుగ, స పుజలొకి 

తెరువుగాను, మిోారాజ్య మొక తెరువుగాన్కు” అని శపించుచు 

నిండునీరాటికడనను గుఖిళ్లున కొల్యుకూటములో పగుల వేసి 

నది బయిలు బేరి అలరాజుకిడకు వచ్చినది. “స్వామి! రాజ్య 

ములు మావెంటరావు. రాజులు నూ వెంటరారు. మోతోవచ్చెడి 
దాననునేను. నాయకురాలు మోపాలిటిమృత్యువాయెను,” అని 

చేరిదేవి యూతీరున కొంతసే సేపు విలపించెను. అలరాజును పసి(డి 

తంగేడు చెట్లక్రింది పట్టుపరువులమోద శయనింపంజేసిరి. ప్రా 
ణము పోయినది. తికి అందలములో అలరాజును పరుండం బెట్టిరి, 

అప్పటికి పొద్దుగ్కంకినది. కాగడాలువేసిరి. వేరిదేవి సవరాల 
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గోడిగను ఎక్షినది. అందలమునకు నలువెపులా సైన్టముమూూా(గ 
లా a త్త 

యున్నది. కన్న మదాసు వెంటనున్నా (యు. 

అ౨లరా ఎను సొరమేడిపికి తీసికొని పోవుచున్నారు 

అందటును వీర మేడొవికి బయలుదేరిరి. మిరియాల, అడి 

నొప్పుల, కంభంపాడు, మట్టీ వేముల గడచి ముటుకుల దాంటు 

నప్పిటికి 'తెల్లవారినది. వేరిదెవి సనరాలగోడిగను దిగను; అంద 

లముళో అలరాజు పక్ bs నంగూర్చుం షోను; సరిదేవి కన్న మను 

వలిచి “నీవుముందుగా పోయి మలిదేవరాజాకు, మా అగామామ 

లకు చెప్పవలసినది” అని సం పను. 

కన్నమ దీను(... es సూూావాగ్గను తెలిపను. కొమ 

రాజునకు కోపము, శోకము సుబ్లరానివాయెను. మలిదేనరాజు, 

పై నము సు విచములు బయలు చేరిరి. వీరవిద్యా దేవి, శ్లమ్మ, 

చౌదరళు  సుంకరమబ్ల మ్మ గండు గఖాంట్క, _ చేవనూళ్గుల 

సూరమ్మ, అన్ననాన్హి చెన్ననాని  _*నుమాల పతునాని 

చెల్లమదేవిని ఓడాగ్చుచు తోడ్కొని వచ్చుచుండిరి; అల 
రాజును కలినికొనిక, అందలములో అలరాజు, వేరిదేవి, 

ఇద్దజును ఉన్నారు. _కొమ్మరాజు వెబ్లమదేవి, తహతవహాతో 

*పడిమానాయన వండీపండి” అని అందలమును సమిోావించిరి; 

వము పైబడి విలవీంచిరి. “అయో! మోరు ఎందుకు ఈ 

తీరున దుఃఖంచెదరు; మోకుమారు(డు స్వామి కార్యమునందు 

ప్రాణము. లర్పించెను; వీరుల కిదిధర్గము; నేను నాభ్యతొ 
స్వర్గమునకు పోవుదును; మాయిద్గజకును చితి వేర్పించనలసి 

నది” అని రత్నాల వేరిదేవి అగమామలకు విన్న ఏంచినది. 
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రత్నాల పేరిదేవి సహగమనము. 

అందజును గదలి వీరమేడపిదగ్గణకు పోయిరి. ఊరిజైట 

రాచరావ్రలదగ్గణు అందలమును దింపిరి. పట్టణమంతా కన్నీ కు 

కార్చినడి. వీరమేడపి రాచరావులవద్ద గుమిగూడినది. చందనపు 

కట్టలతో చితివేర్చిరి; జంగాలను పిలిపించిరి. _కొమరాజు 

a పెడమటము జంగాలు, వేలకుమించి నచ్చిరి. వారి 

వీడిగంటలనాదము అన్ని దిక్కు-లా నింజెను. అలరాజును హార 

హరాయని చితిపైనుంచిరి. చితిలో నిమకాయలువేసి రత్నాల 

వేరి బేవి అలరాజు పార్మ్యమున చేరినది.  వేరిబేవికి, వీరవనిత 

లందటును పసఫుకుంకుము సమర్పించిరి. అందరును చివర 

మాట చెప్పినది, ఇంకనన్ను పల్క-రింపవద్దన్నది. చితికి 

నిప్పంటెంచిరి. 

అలరాజుచావు వీరులక్రోధమును రగిల్బెను. _కార్యమ 

అం వీరులు సన్నద్ధు లగుచున్నారు. 

ని శృోమదక్కి. రాజు లవమృనారాయణపుత్రే ...... ఉమా 

"కాన్త త. ప్రణీత మైన పల్నా టివీరుల కథలలో అల 

రాజు రాయబారము సమాప్తము. 

“ఆజా 

బాలచలద్రు (డు 

అజా ఛొ/ార్తు------లా 

ఇతండు కులమునవెలమ. ఇంటివేరు "రేచెర్లవారు. ఇతని 

తండ్రి, బ్రహ్మనాయండు. తన్ని ఐతాంబ. కాఫురము మాచెర్ల. 

మాచణెగ గుంటూరుజిలాపలా, టినీమలో ఉన ది. బపహానా 
౧౧ గా a a VY 
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య(డు మలిదేనరాజుమం ట్ర మాచెర్గ్షకురాజుమలి దేవుండు, 

గిజూలకురాజు వలగాముం.డు అని యిదివరకు జవెగిన కథవలన 

తెలిసియేయున్న =. అలరాజు చావునకు కోపించి మలిదేవరాజు 

పీఠ మేడపినుండి నలగామునిమోద యుద్దము ుకటించెను. 

యుద్ధమునకు _ పోవుచు బాలమలిదే;రాజును ఏరమేడపిలో 
సింహాసనమందుంచిరి. _చాలచం ద్రునికూడా వీరమేడపిలోనే 

ఉంచిరి. చాలచం.ముని వయస్సు 16, 17 సంనిత్సరములు. 

గౌలచిం్యద్రుని ఫుట్టుకి 

ఐతమ్మకు చాలాకాలము సనానములేదు. ఎన్నో నోములు 

నో(చినది, ఎన్నో(వ్రతాలు చేస; సది. పన్తతి కలుగలేదు. 

కువురామములు మూటణవిడిచినడి, పెద న్రాహ్యణులకు "పండ్లే 

చేసినది, దోవలలో ఆమడామడకూ అన్న సత్తాలు పెట్టం 

చినది; చలిపందిళ్లు వేయించినది; పాడుపడ్డగుళ్లు బాగుచేయించి 
నది; శిశెలమునకు పోవు శివభక్తులకు రాగి చెంబులు దాన 

మిచ్చినది; బంగారు గుమ్మడికాయలు వెండి గుమ్మడికాయలు 

శీ శైలమల్లికార్డునునికు కాస-లిచ్చినడి; ముగడని* పంభ్ఞామని 

రావిచెట్లకు మంగళసూత్రాలు కట్టించినది. కాని ఎన్ని చేనినా 

సన్తతి కలుగలేదు. గజనిమ్మ నోమితే కలుగును సన్హానమని 
ఒకనాడు ఆకాశవాణి విన(బడ్డది. 

"పెద్దలను అడిగి ఈ నోము ఏతీగున చేయవలెనో ఆమె 

తెలిసికొన్న ది. నిమ్మ చెట్టుకు పాదుచేని, అలికి, అక్కడికి వన 

దేవతను ఆహ్వానము చేయవలెను. పూజచేసి ప్రతిదినము 
పాదులో నీళ్గుపోయవలెను. కొన్ని దినములకు నిమచెట్లు చిగు 

౧ —3 © 

రును. పూవులు పూసి కాయలుకాయును.  కాయలుపండ్హ 
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గును. పంశ్లను దేవునికి అక్పించనలయును. ఈన్తతము పూర్తి 

ముప అన్న ము తినరాదు. పండ్లు తెనుచుండ వచ్చును. 

ఈతీరుగా ఐతాంబ నోంచినది. మాచ్చలోని వైకుం్ర 

వనములో నిమచెట్టుకు పూజచేసి నీళ్లుపోసిన సంవత్సం 

కాలమునకు అని చెట్టుకు పండ్లు పండి" వి. pees 

ము్రైదువలను విలిచినది. తిన సనతులను వెంటంబెట్టుకొన్నదది. 

కష ము శదువలు అందిఖునూ జలకమాడి కాలిక 

చీచెలు క్టుకొనిరి. ప శ్లెములలో కాన్కులు తెచ్చుచుండిరి, 

ఐతాంబ తలంటి నీగ్గుపోనసికొన్న ది, బంగారుజరీపట్టుచీర హై 

కొన్నది; ఏషువారాలనామ్ము బట్రుకొన్నది, సుఠిడిన పచ్చని 

గజనిమ్మపంస్లు బంగారు ప్దేములో ట్లుకొని నడచుచుండెను. 

అటక శెలుు పాంటక తెలు, తాళాలు, మేళాలు, తాపామం 

పాలు, కోలాహలముగా ముందుపోవుచుండెను. వీరి యిల 

వేల్పు చెన్న కేశవ్రుని ఆలయమునకు పోయిరి. ఆ పచ్చని 

పంశ్ల బంగారుప ల్ఫేము, స్వామికి అమె అర్పించెను. కాని 

ఎందుకో అనవరకు తూర్పుముఖముగా శన్న చెన్నుండు పడి 

మటి ముఖమాయెను. ఐతాంట మూర్శిస్తైనది; కొంతిసేపటిక 

తెలివి తెచ్చుకొని ఈతీరున ఉన్నది. 

“స్వామి! మా సాాణాలు, మాధనధథాన్యాలు, మానస్తు 

వాహనాలు అన్నీ నీవి. మేము నీ అధీనలము. మా అప 

రాధమేమి? మానంటి ఆడవారికి అపడ్చాంధవుండవు. అహ 

ల్యను, పాదధూళిచేతి వావనము చేసితివి. కట్టకు కురూపము 

పోంగొట్టితివి. గోపికల కోరికలు తీర్చితివి. ద్రౌపది మానము 

దక్కించితివి. ఉత్తరను ఉవేవ్షచేయలేదు. తరుణులన్న దయ 
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గలవాండివు. ఈ రమశియందు నీమనసు రాయి అయిన జేమి? 

ఈ _ప్రాణాలునీవి. నీకే అర్నింతును.  అఆవవారమని తిలంచ 

నన్దు. నెత్తురు నిమోాదిచళ్లైదము” అని గభిదూసి ఐతాంబ 

తవ మృమిాద పెట్టుకొన్నది. తక్కిన కాంతలు అ స్లచేసిరి 

అప్పుడు చెన్నుడు చూర్పుముఖమాయెొను. ఐతమ చెన్నుని 

స్టోషాముచే సెను. చెన్ను య ర సన్ను ha ' కూరిమి 

స ఫోవించితిని. మోమససు నిలు క ఎన్ఫననకున్న దో 

ఒనీశ్నీంచితిని. మో భ్య్వూక్ మెచ్చితిని” అ అని చెప్తుచుండంగా 

ఒకి నిమ్మపండు ఎగిగినచ్చు ఐతిమ చేతిలో వ్రాగినది. మహో 

ససాదమని ఆపంమును ప్రీనినొన్నాది; పురోహితునిభార్య చేతి 

కచ్చి దీనిని పంచి స్వమన్నగ వశమ్మాకు ఒకముక్క ., ఆరు 

గురు సవతులకు అరుముక్కి లు ఆమె పట్టినం. నానొక్రముక్క_ 

సీసికొన్న ది. ఐతమ అన్నదీ. నీన్ర బ్రావాణివి, పూజ్యా 

రాలవు కనుక నీవ మా అందగకంటు ముందుగా భుజియింపు 

మన్నది. ఆముశ్రేచువన మొదట తినెను. ౨కువాణి సనతులూ 
ఛీ 

వఐవ్థూతమతిమ ముక్కి లు తిన్నారు; కాళ్లు చేతులు కడుగు 

బే నిపోయి స్వామిక యమ్రొక్కీ”' తి ప్రనాదాలు ీసికొొనిరి; 

వెనుకకు వెనుకకునడచుచు గుడి చెలుపలికిపోయి ఇండ్లు చేరిరి. 

ఐతాంబ కడుఫుతో ఉండెను; కుమారుని కనెను. ఆ కుమారుడే 

బచాలచం. దు (కు. 
wy 

ఇసి చెళ్ కొండ్రు, 

అనపోతు, కమ్మగ కాచన్న, మంగలమబ్టు, చాకలచందు, 

మరల ట్ర, వెలమదోర్నీ స క్కు కంసాలచందు పీరు బ్రికెని చెనికా? 

డ్రు. కు" తనతోడితమ్ములనుగా చాలచం, సుకు వీరిని భావించెను. 
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చొంగరాలాట 

మేడపిలో బాలచంద్రుడు ఒకనాడు రామచిలుక 

మాటలు వినివిని, వేడుకపడెను. తరువాత తమ్ములతో గుమడి 

కాయలాడెను; చెజుకుపంటబెము లాడెను; తిన్లివద్దకుపోయెను. 

అమ్మా మాకు బొంగరాలాడుకోవలెనని ఉన్నది, బొంగరాలు 

చేయించి ఇయ్యవలసినదనెను. _బొంగరాలాడవద్దు; మనము 

వలసలో ఉన్నాము; రోజులు కానిరోజులు; చెయిజూరి యెవరి 

కె నాతాంకున్ను తిట్టుదుర్కు దీవనల పొందవలెగాని తిట్లు 

పడుట జయముకాదు అని ఎన్నో విధాల బొంగరాలాడవద్దని 

తొల్లి చెప్పినది. కాని చాలచంద్రుండు వినలేదు. తల్లి ఒప్పుకొన్న ది. 

పనివారిని పిలిపించి మామూలు బొంగరాలు చేయుమన్నది. 

“అమా చరేచర్గనంశజు(డు పనన యు గండువారింటి 

ఆడపడుచువు నీవు మియిద్దజకును కుమారుండను నేను 

ఈబాలు(డు వేదబాంగరా లెట్టాడలగలండు పెండిబొంగరాలే 

చేయించు, వెండిములుకువో పెట్టించు, పట్టుజూలెలే వేనించు, 

ముత్యాలకుచ్చు లే కూర్ప్చించు” అన్నాండు బాలుడు. ఈ 

సందర్భములో బాలుడు తల్లికి చెప్పిన వైరాగ్యోప దేశము 

శ్రీనాథుడు రచించిన పల్నాటి వీరచరిత్రనుండి ఉదాహరించు 
చున్నాను. 

“కలుములు నిత్యంబు కావు మాతల్లి 

మెజపుమెజసినరీతి మేఘంబులట్ల 

బుద్భ్బుదంబుల భంగి బోవునుచెదరి 

యీరీతిందలపోసి మెరుకోచేమించి 
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సంపదవేళనే సకల భోగములు 

పాందంగవ లె ధర్థములు సేయనలయు 

భోగానుభ వముచేంబుట్టి సంతా 

చేసటజనియించి వెగటుగాదోయయ 

సటుమోద వైరాగ్య మమరుచునుండు 
ధర్శిముల్ చేసిన దనరుంబుణ్యంబు 

సజ్ఞ్జనసహవాస సంప్రా, ప్పెకలుగు 
వైరాగన్భమధిక్నమై వర్థించు(బిదప 

భోగధర్ధంబులు పుట్రెనయపుడె 

సరవివిరాగిత సంసారమెడయు 

సద్గురు పదసేవ సయ్యునం గలుగు 

నందుచే నిర్వాణ మందిక యగును 

గావున భోగముల్ గైకొనవలయు 
శాసంబు నీలాగు చాటి చెప్పడిని 

ధనమందు లోభంబు తగ్గింపు తపి 

(వొ,ణాంబనిత్యెంబు భవమనిత్యంబు 

ద్రవ్యంబువచ్చునా తవిలి వెన్సెంట 

నిటువంటి మానవు డీదేహ మెడల్ 

వోయికొ న్నాళ్లక్టుం బుట్టునుమరలి 

కర్గరహస్య ముల్ గాంచినవారు 

ద్రవ్యంబునకు నవస్థాద్వయమిట్లు 
తనరింపుచుందురు అలం ౫ నుక 

నీవెజుంగని మర్గమే చెటుంగుదునె 

చనినభూపతు లెల్ల సమకూర్చినట్టి 

చితృమాధనములో. జిన్న మేమైంనం 
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గొనిపోయి రావెంట. గూర్పంగ నేల 

యాథచూారలించుకు యాసందపదవి 

వెలీిమినామాటలు చిత్తమందుంచి 

మాకో క్కె_లీడేక్సి మము మన్ని౧ప్ప.౨ి 

బాలుడు కోరిన స గారము వామ్మ బొంగర ములు 

చేయించి యిచ్చినది. స తమ్ములూ ' ఏడు బూంగ ఠాలూ 

సీని సికొన్నారు. గౌాలుండు శానొకటి Es సికొొన్నా (దు. వాట్ల 

ల్లకు పనసిడిపల్లాలు ర్ర్సిర్భి బలిసిన పొళ్ల్తుళ్ల్ళమిద ఎకి, 

ఆంటభూమిక్ ares 0 Sean తిత్తులు, సాగటాలు 

బంతులు, వీగిలిపిట్టలు, డేగలు, రామచిలుకల్లు గోరువంకలు 

వెంట దెచ్చుచు పరిజనము వచ్చాను. డారిబయట వాలురాన్సల 

వద్దకుచేరి?ి. ఆచాలులో మొల్ల అను రావిచెట్టు గలదు. 

అఆచెక్లు క్కింద రత్న కంబలర్లు పజచినాకు. వారు బొంగరా 

లాడందలంచినవోటు అది. 

చూసవచ్చిన జనము 

ఆడవారుకూడా చమూడవచ్చినారు. అన్న ము అను 

కోమటిస్తీ ఆజనములో ఉన్నది. మొదట బాలుని అడావుడికి 
'బెదరి అన్నమ్మ బొంగరాలాట చూడరానన్నది. ఈమె చెలికత్తె 

ఒక బా హాణిగలదు. చూడ(బోవలెనని యీ, బ్రాహ్మణి పట్టుపట్టి 
శ. 

నది. కనుక ఆమెవెంట అన్న మకూడా వచ్చినది. బాలుని 

చక్క_దనముచూచి అన్న మ అశ్చర్యపక్షది. ఇతనిభార్య మ్య మ 

ధునికి బంగారు కలశములతో పన్నీరు అభిపే.కము చేసిన 

కాంబోలు లేకపోతే ఇటువంటి భర్తదొరకునా అని అను 



కాలచం(ద్రుండు 49) 

కొన్నది. బాలచం మ్రుడు అందరినీ దూరముగా పొమ్మన్నా (డు. 

బర్రైలఐ వారు బరాబరులువేనీ సందడి తొలంగించిరి. 

బాలుడు బొంగరములను అనేకవిధముల ఆడించెను; 

అరచేతిలో గ్రిస్వెను; తరువాత నేలమోద ఆడించుటకు జూలె 
గట్టిగాచుట్లె చేతికొన్ట వేసెను. అది ఒక చట్రాతికి శాశి యెగిరి 

మరలవచ్చి అన్న వ్య మిోాలాలీమిద తాంశీనది. మురికి అరికాలు 

దిగివచ్చి నేలకుతగిలినడ. ఆమె “తరగిన ఖర్జూరతిరువు చండ 

ముని” భూమిమోదసడొను. మూర్చిస్లినిది. అలక (లు 

అందటును చుట్టూ చేరక; చెవులుమూనిరి; ఉపచారములు 

చేసిరి. కొంతే ఏ పటికి మూర్చ చెలిసినడి. బాలచంద్రుడు 

చేతులు ముకళించి తకు | రంటెను: అన్న మ 

కోపముతో ఈ తీరున త్రి నది 

“సీస దురాః నుడ యోరిదుర్లార్ల 

కిందుమి: అ కెరలుచున్నా ను 

గర్వమేటికి పీజు. గాంతలయెషను 

గలిగిన దినవల. గటంగ వలయు 

నెజుకమాలిన చెప్ప చేలచేసిలివి 

మూయంగనేల నీ వాంగెల్ల నణలో 

ముది రెమదంబునీ ముగి పంబు క్రుంగ. 

దగమల్లభూపతి ధనమ్మెబ్లనిదు 

సదనంబు౭వేకిన సత్తువనుండి 

త్రుళ్లుచునున్నావు దుష్ట్రమానసుండ 

సమరంబులో నిన్ను శత్రులుగువు 

నడిచెడుపదముల నారసాలేయం. 
4 
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జూ చెగడుకనులకు సూదులు గుచ్చ 

పిాయయ్య లెల్లను మించినబలిమి6 
ర్ జేరివైరులతోడ శ్రీయుద్ధభూమి 

నుప్పొంగుచున్న వా రున్ఫీశు నెదుట 

వారిలోలగలయుని వడికానవచ్చు( 

బోతుసింహమురీతి. బొదబుచున్నా ను 

మదమువద్దినగి?ా సూడ. మెదపని 

నున్నా వుకావర ముడిగెడుగాక” 

ఈ తిబ్లువిని అనపోతు కోపపడెను. కాని చంద్రుడు 

అతని కోపమును అణ(చెను. | 

“బాలురకాటలు పథ్యంబు గనుక 

అడితి బూంగరంబది నిన్ను చాక 

దైనకృత్వ్యంబని తలపకాడితివి 

నిన్నింక నేమందు నీరజనేశ, 
అబలవు నిన్నేమి అననల దైన 

నాతప్పు మన్నింఫు నయభావమునను” 

అని బాలుండు అన్నమ్మను టబతీమాలుకో నెను; పచ్చవన్నాల 

పట్టుబట్టలుచించి, ఘనమైనమందులు కాలికి క ట్రెంచెను; గాయ 

ము మానుపుకొనుటకు ఐదువందల మాడలు ఇచ్చెను. అమా 

మా అయ్య లందణును పయునదభూమిలో ఉన్నారు? దయచేసి 
ధ్ 

చెప్పవలసీనది, నీవ ఇందాక అంటివి అని బాలుడు ఆమెను 

అడిగెను. _ శాలినొప్పిచేత ఆతీరున అంటిని మో అయ్యలు 

ఎక్కడ ఉన్నారో నాకు తెలియదు, మో అమ్మనే అడుగవలసీ 

నది అని ఆమె అన్నది. అంతట బాలచం దు (శూ తములూ, 
a (గ | 



బాలచం్మన్చు( ను వ్] 

ఆటచాలించిరి. _బ్రింటికిపోయిరి. అమ్మా మా తండ్రి యేండి 
అని చం మండు ఐతమ్మ సడిగను. ఇఇనివేరేే ప్రహానాయండు 

ఎక్కడికి పోయినదీ ఇతడు తెలిసికొన్నాంయు అయినా తల్లి 

యేమి చెప్పునో అని అడి౫ను. ఆమె మూ మాటలు వినగానే 

గుండెచెదకి | క్రిందయబ కాగి; ఎంతో దుఃఖప స్థన; భొలుడు ఇక 

ఉండండు అని సం నాపప్వుది. రాజు మన్నన తగినది గనుక 

మోతం త్రై యేీసక్కు.కో పయన నతుగోనన్న ది. అనా 

యుద్దమునకు సోవుదుని నాడు చెప్పుట 

నాతో నీవు అబద్ధమాడుచున్నాను, నాతండ్రి కారెంపూడి 
mh పోయినాయణు, ఈసమయములో నేను పోకు టి 

నేని అపకీర్ణిపాలగుదున్కు తం కి, ఇష్టములను తవ్పింప లేని 

ఫుత్ఫుయు ఉన్నా లేకున్నా ఒకటే ఈ ససిభాలుడు పోయి 

ఏమిచేయగలండని నీను అనుకొందు వేమా అబ్బబ్బా ఆతీరున 

ఎంతేమాత్రమును అనుకొనవద్దు, నాకు అసాధ్యము లేదు, 

బి బ్ర హాండములంబట్టి తు. సు మృత్యు దేన తే నెనా 

మ సెదను, వీరచకితలు వెలయంజేసెదను అని తన్గిఖో 

అన్నా(డు, 

వతీమ్మై, "లమ్మ సం ప్రతించుకొనుట 

బాలచం్మమునినాయనమ్మ కీలము, శీల మ్లదగ్గరకు ఐశమ్ము 

పోయినది; షక యా చెప్పినది. కన న కువ 

తుని శీలమ్మపిలివించినది. పండితుండు జూతకరీతి చె 'ప్పెను, వంక 

పదు నెదురోజులలో చాలుండు చనిపోవునని తేలినది. భీలమ్త 
యాసంగతి ఐత మకు చె ప్పెను, “అయినా పడవ వలసినపాట్లు 

పడవలను. మనమాటలకు అతండు నిల్వండు. భార్య షం 
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చాల చెప్పితే నిల్గవచ్చును. మాంచాల సౌందర్భము చూచి 
నళ్లున ఇకో యుద్దమునకు పోడు” అని శీలము సలహా చెప్పినది. 
ag థి జన 

ఐతిమ, కుమాగుని మర్బాటకు యత్ని ంచుట 

ఐతేమ్మ యుద్ధరంగమును వర్ణించి బాలుని భయ పెట్టినది. 

కాని బౌలుండు నవ్వినాండు. “ఉప్పొంగు పగవారికి ఉరుమని 

విడుగును. గర్వించు పగవారికి కంటిలో నలుసును. నన్ను 

పనసివాండని తలంచవద్దు, చిన్న మిరియమునందు కారముచెడునా” 

అని సమాధానముచెప్పినాండు. తనను కొనుటకు పడ్డ బాధలన్నీ 

బాలునికి ఐశమ్మ చెప్పినది; కంటనీరు పెట్టినది; “నాయనా నీతం డ్రి 

యుద్ధమునకు పోయినాండు. నీవైనా కనులయెదుట లేకున్న 

ఎట్లు బ్రతుకగలను? ఎన్ని పాట్లోసడి నిన్ను కంటిని వేములు 
౧ ౧౧ a 2 

పూనినవి, వేములుకాసినవి, కడసాం ఫలములు కాకులక్యినవి 

అన్నట్లు నాబ,తుకగును. శూరునితల్లికి సుఖములేదు. పందలై 
౧౧ (Uy ౧౧ ie 

పుట్టితే ఇంట పడియుండంగలరు. _ నీవ్రగడియ అగపడకున్న 
నిల్వలేను. నీవుపోవుదువా వీరమాతలకు, ఏీరభార్య్థలకు విషము 

"వతి పోవలసినది” అని ఐతమ వఏవిలవించినది. 
లు మలై 

వీ7ధ్ధర్ధి ముల. ARSC చెప్పుట 

శ్రీనాథుని పజ్బులనే ఉదాహారిన్సుచున్నాను. 

“నీ వెజుంగనిధర్థ మేనెజుంగుదునె 
తో అల ణి ప్రాకృత భామల పగిదింబల్కె-దన్ర: 

వెజ్టితనం బేల ఏరునిసతికిం 

గాయనునిత్యంబు క లీవాళక్కి 

జలబుద్బుదవిధంబు శుణభంగురములు 

పట్బ క్రవర్తులు సకలభూ పతులు 



బచాలచ ౦(ద్రుండు త్శే 

చనిరిబ హేంద్రాది సర్వదేనతలు 

హక క. బొలియుచునుంక్షు 

శౌర్య సత్కీ_ సలు సమయవెన్న (టికి 
సకలపురాణములత్ a గన్ ధలు 

త్రి కొప్పుంబులు ఏవెఖుంగుదుశు 

పారుసాధికణచే బ్రదుకుట లెస్స 

జననమరణములు జనులకు నిక్క. 

మాలయ-ంబుననున్న నడవిలోనున్న ( 

దప్పక శ 5 Ht దధ్యంబుగాను 

బుణ్యళ భోకంబును బూందువ ూగముల 

వినిపింతునేతప్లై విశదంబుగాను 

సజ్జ్ఞనసంగ తి సంసారమెడల 

గురువుబోధించిన గుజిమోదమనసు 

నిలిపి మరణ మొందు సిశ్చెలుండొక య 

'పాజ్య సామ్మాజ్యి సంరతణమం౧దు 

ఘనరణమ్యున ర ముగారుతాల్ ౯ 

మనసు చలింపక మగణంబునొందు 

శే”రిపఠా కయ సంపన్ను6 డొకంయ 

వీరలిద్దజు లెస్స వినువీధికే(గి 

యాదిశ్యామండలం టపదార సుతు 

వోయిృణ్యంబుల భూమి" జొంహు మకు 

మొవటికార్యముబూను ముఖ్యా చేదు 

శౌర్భంబుచేమాకు సంవాద్యమగును 

శస్త నారుల కెల్ల నమరంబుకూహు 

శౌర్యంబు చాలించి సకల be ములు 



ర్4 పల్నాటి వీుల కథలు 

చేసినసత్మీ_ రి చెందదుమాకు 
మనువుబోధించిన మాగ్గ మేయిదయు. 

బరమ? కృమ్షుండ: భండనభూమి 

Sa సక్ లస్య్మముల 

నటుమోదజెయించె నధికిరణాంబు 

జనులకు. గష్టంబు సమకూరునఫు కు 

శ్రీ వీరవీర్ణంబు చెదరంగంల జేయు 

'దేశంబుపరనృపా ధినమౌోనపుడు 

శ్రీవీరసత్వంబు చిక, 0౦౫ (బక 

సామా,జ్యతరు వెండి చచ్చెడునపుడు 

శీ,వీరరక్షోంబు చిగిగింపం జేయు 

రాజసేవకులకు రణమేసుఖంబు” 

అని బాలుండు పలిశెను. అయితే నాయనా యుదము 

నకుపోవు శూరులు గ్గిదీననపొండిస తరువాత భార్య నన 

పొందవలెను కనుక నీను నీభార్యవద్దకు పోవలసినది అని ఐత ము 

చెప్పినది. ఇంతినరకు చాలచంద్రునకును అతనిభార్యకును 
ఎక్కు_న పరిచయములేదు. _ భ"ర్యను ఇతండు దగ్గరకు తీయు 
చుండిన వాండు కాండు. ఇప్పుడు పోయినయెడల కోపముచేత 

ఆమె యీమిమాటలనునో అని బాలుండు సంచేహూపడెను. 

“అమ్మా నేను అపరాధిని నాభార్యను చూచుటకు నాకు 

మొగముచెల్లను నేనుపోను” అని బాలు(డు చెప్పెను. నేను 

ముందుగాపోయి మంచిమాటలు వెప్పివత్తును తరువాత నీవు 
పోవచ్చును అని ఐతమ్మ చెప్పి, కోడలియింటికి పోయెను. కోడలు 

నిఘ్టరనాక్యములు పలికినది. కోడలిని మాంచాలను ఐతమ్మ. 

శాంతపబుచెను; నీవెటులైనను బాలచంద్రుని యుద్ధమునకు 



బాలచంద్రుండు ర్ర్ 

పోకుండా చేయనలెనని చెప్పినది. మూాంవాల ఒప్పుకొనెను. 

బాలచం మృయ తిములను వెంట. బ్ర్రుకొొని మాంచాలవద్దకు 

పోయెను. 

బాలచం(ద్రుండు--మాంభా-: 

న, బచాలచం స్కుండును ౫ ౧మవారింట అలంకోరిం 

చిన్న దిలో కూర్చుండిరి. ఒన్ని టికలశములు తీసికొని మాంచాల 
నచ్చినది, భగిను ల్రగావరికు మాంచాల యెటు(గదు. నిన్ను 

చూచి మజందులు తేతురు, నీమగంయ గేనండు ఖే మగనికి 

గుతు3ని మాంచాలకు త చెప్పినది.  మాంచాల వచ్చిన 

తోడనే “నాలచం, యని తమ్ములందణును తేచిరిగాని అసపోతు 

మారాము నేవలెదు. a Te ర నాయ కనుకి చీచితే 

మాంచా.కు పాపమని లే తేదు. అందువలన ఈయిద్దణీలో 

భర్త యెనరయినడి మాంచాల ౌలిసికొన శక'పోయెను. ఇల 

చంద్రుని భఛాయక్ంకశును అని పోతు శగీరచ్య్భాయమంచిది. 

బంగారువంటిడి. అన పోతుపాచనములను మా?౭వాల పట్టుకొని 

పన్నీ టితో కడుగంబోయినడి. బొలచం నికి కోపమువచ్చు 

నని అనవోతు భయపడ్డాడు, అమ్మా నేను నీమజందన్సి అదు 

గోబాలచం మ్రండు నిమగండు, ముందు అ౫నినేవ చేయవలసి 

నది అని అన్నాయు. మాంచాలఅన్నదీ నేను మజందనీ 

యెజుగను మగనినీ యెజు:గను, అయినా సీవు బొహాణుం 

డవు వేదములు శాస్త్రములుచసవిన వాండవు, నీపాదములు 

మొదట కడిగితే తప్పులేదు పెండ్లి ఐనడేశాని నన్ను భర్త 
యెటులగండ్లు నేను భర్తను ఎ ఎజుంగను, నాపూర్య తపస్పంతా 

యిప్పుడు సలించినది, ఇ్ఞ్యటనైనా సన్నువిడునక ఉండవలెను 

గదా అని అనవోతుతే అన్న ది; UE ప్రియురాలిని 'మూడవచ్చు 



ర్ి పల్నాటి వీరుల కధలు 

నపుడు ఇతరులను చెచ్చుటయేమినీతి”” అని భర్తతో అన్నది. 
తములనందజేనీ వామృన్నాండు బాలచం, కుడు. మేము బయ 

6కి పోవుదుముగాని ౮ యు వషముమాట మజచి సుఖములు అనుభ 

వించుట వివేకముకాదన్నారు శములు. _కాయమిక్క_డ, మన 

స్పుకొలనిలోపల, శ్రీగిర్రీశునిఆన, చెన్నునిఆన, మారు ఎన్ని 
రోజులు మాంచాలతో ఉండుమన్న అన్ని రోజులే ఉండెదను 
అని బాలచంద్ర పలిశెను. ఏడుజాములకన్న ఎక్కు-వ సేపు 

ఉండవద్దన్నారు తమ్ములు. అంతట తమ్యులు బయటికిపోయిరి. 

భర్తను నూంచాల "సేడమిదికి తీసికొని పోయినది, అక్కడ 

ఉన్న పలువిధములైన చిత్తరువులను చూవినది బాలుని మేడ 

పెన ఉండుమన్నది; శృంగారించుకొని నత్తునని తాను తల్లి 
నద్దకు పోయినది. 

శీ వాంబ--మాంభాల 

వమూంవాల తన్లివే వేరు చేఖాంబ. అమా బాలుని పోకుండా 

పు ఉపాయము చెప్పవలసినది అని తల్లిని మాంచాల అడ్ 

గను. శేఖాంబవీరభా ర్య; ఏరమాత. “అమ్వాయోా, జన్గమను 

చెప్తునకు రెండుపంనశ్లు; భోగములు ఒకొపండు, క్రి రెండవపండు; 

మొదటిపండురసము క్షణభంగురము. శెండవపండురసము 

శాశ్వత మైనది. సూర్యుడు చంద్రు,డు, నతుత్రములు ఉండు 

వరకును ఉండునది. మొదటిపండు రుచిమాచి సాధారణులు 

ఊరకుందురు. దానికొరకే పెనంగులాడుదురు. వీరాంశమున 

పుట్టినవారు అట్లుకాదు. వీరు రెండనపండుకొణకు పరుగౌత్తు 
దురు. ముద్దులమాంచాలా ముదముతో వినుము. నీభర్త వీరుండు. 
మిాయిన్దరి కర్తి రాబోవు జనుల హృదయములందు వర్షిల్లంగలదు. 
శ్షనుక బాలుని ఆగయట్టవలదు” అని ఉపదేశముచేసినది 



చందు ్గ్ చాలచందర్రుండు ౮7 

మాంచాల చొలచు ముల! ముదముఖు జ పగి చెమ్మ 
లో ( వో గ టి 

ఈమాటలు విని మాంచాల మనసు గట్లిచేసికొన్న ది; 
శృ ౨గారించుకొని 'ఛర్తనప్ట కేగినది. కొంతప్క, ఇవ్దజణును సర 

సములాడుకొనిరి. బాలచం ముండ యు అము మజచినట్లగ 

పడెను. మిీతమ్యులు పెన ముం దా+టిసది, 
కులనైంము తీర్చుటకు మింరుశాళ మజెవ్యరున్నారు. నాజీ * 
సరసములాడుచుండిన ప యోజన మేమి? యుమునకు బయలు 

"దేజనలసీనద అని అన్నది వమూంవాల. ఇంతి” తములువచ్చి 

కి చ్తులుత్రిప్పుచు భయంకరముగా బొబ్బలు పుట్టిరి, 

చాఎవంధధ్రుండు గమ్ములడమై- గ గట 

చాలచం ముడు ఆభొబ్బలువిసికి. వాని బయిగీకివచ్చెను. 

తమ్ము మ. అన్నా న. కగిదూయుట యేమి 

గొప్పు? శతు వులవిడిచి తమ్సులమోద్క్ దుముకుచున్న నిశ "ర్య 

మును వాగడవచ్చును! న యెన్నో మముదులు నీకు 

రాజు ఇచ్చినాడు, అలరాడాను 3 తు త్రువులు వివము బ్య చంపిన 

సంగతి, అలరాజుఖ "ర్య అగ్ని ప చేళము చేసిన సంగతి తెలం 

కొన్న నీమనస్సు ది అకా దక నును అను సనక పంపు, 

కుల వైరముతోర్సి నీకు వం తెచ్చెదము అని అన్నారు. చాల 

చంద్రుడు సిగ్గుపడి తలనంచెను; తిరిగి మాంచాలవదకు స. 

బోయెను. గదివాకిటినద్దకు మాంచాల వచ్చినది. అమెచేతికి 

బాలుండు కస్తినిచె చెను 

మాంజా) దీవనఎ. ఇచ్చుట 

గరుత్తంతుని బలము మోకు కలుగును, భీముని సాహసము 

మికు కలుగును, కృష్ణుని క్రీ మికు కలుగును, (క్లీశెల మల్లి 
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“కాకునుండు మూచెర చెన్న కేశవుండు, మిము కాపాడుదురు, 
జె గొ నరు. 

కలియుగములో మోకు వీఠఘఫాజలు అమరును. ఈ ఆయుధము 

మోకు జయము ఇచ్చును, అని తనచేతనున్న ఖన్షమును మాం 

చాల బౌలచంద్రునికి ఇచ్చినది. “స్యామి మిరు అసపోతును 

వెంటదీనీ కొనిపోవన్దు, అనపోతు బా బ్రా హణు(డు, అత(డు యుద 

ములో చచ్చెనేని స బ్రహూహత్యవచ్చును. పార్వతీశ్వరు 

నంతటివాండు బ్రహాహత్యవలని వాపము పోంగొట్టుకొనుటకు 

పలుపాట్లుపడెను, మనుమ్య లె _టివారు? మొాయచేనిమైనను 

అవత ప్రంటికి పంపవలసినది” అని భర్తకు మాంచాల 

చెప్పినది. సచేనని బాలుడు ఎలివదకుపోయెను. 
౧౧౧ 

వఐతొంబ బాలునికి దీవనలిచ్చుట 

తల్లిని అడిగి అన్నము పెట్టంచుకొని తినను విలువగల 

వస్తమును కట్టుకో నెను, రత్నే ములు, మణులు అమర్చిన భూషణ 

ములు దాల్చెను. తల్లికి మ కె౮ను. కొడుకా నీకు ఇంద్రుని 

వైభనము కలుగును వీరభద్రుని విజయకలుగును, గరం 
తునివేగము కలుగును, రామ చంద్రు;నిరాజసముకలుగును, 

భీముని బలముకలుగున్ను ఇం యుద్ధమునకు వోవలసినది అని 

తల్లి దీవించెను, 

చాలనంద్రు'డు అవపోతును వెనుకకుపం పుట 

“అన పోతు కాక తక్కినత ములను ఒకచోటికిచేర్చి తాను 

పన్నిన ఉపాయమును చెప్పెను. వారును గ్రహించి". తరు 

వాత అనపోత్తు, తక్కినతములు బాలచంద్రు,డు, ఒకచోట 

కూూడరి. ముత్యాలహారము, ముద్దుటుంగరము మరచి చివచ్చితిని, 

అవి మోవదినెవద్ద ఉన్నవి, నేను “తిరిని పోయితినేని దుశ్శకున 
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మగును, కనుక్ మాలో ఎవైనాపోయి తీసీకొనిరానలసినది” 

అని బాలుండు తమ్ములనడి గాను, నేను అలసితినన్న నేను అలసి 

తినని అందజును మాయమాటలాడిరి. అనఫోతుకు ఈమాయ 

తెలియదు. అన్నా నన పోయి తెచ్చెదిను నాకు గున్ఫులు 

చెప్పవలసినది అని అన పోతు పలికెను. గుష్ళలు చెప్పి బాలుండు 

అనపోతును పంపించెను. 

తక్కి_న న ములతో బయలుదేరి చం ముడు Wy రాంత 

కముచే రను; అక్కడ. తటాకుపో "ది ఘ౧టముతో కొన్ని 

సంగతులు వాసి అ తాటాకును రావిచ్వోఫు లకు కగ్రనొండు, 

మరల బయలుదేతజను; ప్రవలో ముటుకూరు, గరి కెపాడు, 

మేన్నివాగు అను గాముములను దాకును. ఆయా గామ 
ee 

ములవారు డా? కబయటేకినచ్చి ఈశాలచం య్రునికి తగిన మర్యాదలు 

చేసిరి, వారినందణటిని బాలుండు ఆదరించను; వారికి పోలు 

ఆంకులు ఇచ్చి వండని వెనుకకు పంపను. 

నౌల గెయలడు నాయసునాల్తి *నవుభగీ పశ్కముంచుట 

ప్రయాణము చేసిచేసి చాలుయకు తమ్ములతో నాయకు 

తలం రెను నాయకురాలు అగగించినది. ఆడ దానితో 
పోరుట ఏమి పౌరుషమని అతున ఎస మజీయుక మార్గ 

మేర్ప్చణచుక” ని చం దు ఏ కొనుమ దాళెను. అక్కడ నల్లగొండ 

అని ఒక యె తేన ట్ ఆబోటీమోాదిక బాలచం,: గుడు 

ఎక్కెను. గుజ్జముల సకిలింతలు, ఏనుగుల ఫీంకారములు, 
నగారాల ఢమథఢమలు సైనికుల అరపులు, కోలాహలముగా 

ఉన్న కా రెంప్రూడయుద్దరంగ మును బాలుడు చూచినా(డు 

అతని అంతళ్ళ్ర్ ప్రజ్యలించినది. తమ్ములను పెకరమన్నాండు 
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వారి బుజములమోద చేయివేసి ఆకా లెంపూడి యుద్దరంగమును 

చూడండి అన్నాండు. పగతీర్చుటకు మనము పోవుచున్నాము, 

న సైన్టిమువచ్చినదనుక ఉండిపోవుదము కొంచెముసేపు విశ, 

వ. అని బాలచం ను (డు తమ్ములకు చెప్పును. అందణును 
సో 

అక్కడ విశ్శమించిరి, 

వెలమలదోర్నీ డు ర'*రంగమును వివరించుట 

బాలుని సైన్యమువచ్చి నలగొండ క్రింద న! బల్లర 

గండండు దాలచందద్రుండు నలగొండ పైనుండి మరల రణరంగ 

మును చూచెను. తముడు వెలమ దోర్నీ (డు బాలునికి రణ 

రంగము విషయమయి చెప్పెను. 

“వెనుకటి రాజులు విక్రమస్ఫూ 3 

గట్టున జెలశేగి కదనంబుసల్ప 
వీఠలరక్షంబు విసువక తాగి 

నాగు లేజుల్లదే నాయనిసుతుండ 

ఈ రంగమునకు జూలకొల్లు సన్నెగండ్ల తూరుపుహాద్ద్లులు. 
౧ ౧౧ © 

నలనొండసమిపభూమి దవీణపుహద్దు. పడమటిహన్దు వన్చీ 

చెర. చింతపబి, కొదమగుండ్ల ఇగరపుహాదులు. నలగామ 
గ ౧౧ ౧౧ వ సత తగ 

రాజు గుడారముచుట్టూ పారాఉన్న సేనాపతులను చెప్పెదను. 

పడమటి దిక్కున పొజుల బ్రహ్మ. తూరుపున సంకొజిగణపతి. 
దవ్సీణమున నాయకురాలు. ఉత్తరమున అంబెలరాముండు, 
నెమలిపురి ముమ్మడి రెడ్డి, పొందుగుల వీరమల్లు. వీరికందజికిని 

పైవాడు నరసింహభూపతి. నాగులేటి పడమటిఒడ్డు అండగా 
శేవంతుని బయలులో మన మలిదేనరాజుసేన ఉన్నది. మన 



బాలచంద్రుండు al 

విరులలో ఒక్కొ_కండు ఒకూలత్షదళమును చంప్నలవాయి” 

అని దోర్నీడు వివరించెను. చాలచందుశు నలగామరాజు 

సెన్యముమోద దూ(5వ లెనని ఉబ్బాహపడెనుగాని పెద్దలంతా 

ఉండంగా నేనుబోయి కలంతప్తుట్టించితే రాజేమనునో, తెం్యక్తి 

యేమనునో ఏరు వేమందురో అని సంకోచించను. “ఈ సం 

కోచమెందుకు? పోయి వీరులను నార్రలశుగుదము.  సంధిచేసి 

కొన్నాము, యుగము లేదందురా పోయి రాజునుచూగెము. 
Tee క్రీనికోని యుద్దము ఆరంభింతిము” అని సెలునికి 

తేమ్తులు చెప్పిరి. 

బాలచం్యన్సు.డు కా రంపూ(డిచేరుటు 

దండును తీములను వెంటంబెట్టుకొని గాలచందుడు 

రణరంగముచే రెను. మలిదే= రాణ కొల్వుతీర్చి కూర్చున్నా (డు. 

Dn సిరులు, రాజసన్న ఫని 4 ఉండిరి. రాజసభ 

శృక్కి-రిసి ఉన్నది. అడావుడిచెయుచు, తొలగుండు తొలగుండు 

అని డండుపలుకుచుండ గా గొలచ ప్పుడు సింహఫువపీల్లవ ల 

కదలీ రాజసభకు వచ్చుచున్నాయు. అదివరకు సంధికీ వచ్చిన 

రాయ చారుల మొగములు వెలనవెలగోయినవి. ఇతండు వచ్చి 

నాండ్కు ఇక సంధి ఆశలేదు, అని అనుకొనుచున్నా రు. 

బాలచంద్ర కన్నమదాసుల సంవాదము 

చాలచంద్రు.యవచ్చి సభామంటపము వాకిట నిల్చు 

న్నాండు. ఓ వీరులారా నాకు దోవ ఇయ్యనవలసినది రాజుదగ్గ 

రకు పోవలెనన్నాండు. వీరులు ఈ మాటు లత్యు ప్యలేదు. 

“మండుకారడవుల మంట చందమున  రణగంగమునయందు 

రాజిలువాండు, నాసదబ్బంగండ్య, హూన్న సుతుండు, పరవీర భయ 
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దుంకు బౌెలచం దుష, పదములుధట్టంచి బౌహూువు లెత్తి 

సాహసముప్పొంగ శెార్యంబు మెజయ, కుప్పించి దుమికెను గుకు 

జయమొప్ప, వసు ధేశుసన్ని ధి _వొలెనతండు. చాలచయ్యమ,ంయ 

రాజుకు దండ పృణామము చేసెను. దుమికి తనయెదుట నిల్లు 
చున్న బాలచం ద్రునిచూచి, మొగమును వులిబేనరాజు వెను 

కేకు గ్రిప్పెను, ఇంతలో కన్నమనీడు కత్తిడూసెను. బాలుడా 
మేము నీ కోన్ను లకు అగపడలేదా? ఏపాటి బంటనని మేమంద 

అము ఉండంగా మామోదుగా దుమికి రాజుదగ్గ రనిల్సితివి. 

తశ్ళఇమే ఇక్క_డనుండి పోతివా పో లేడా నీతల తెగవేసెదను 

అని కన్నమనీడు కిగ్తిజళివించుచు భయంకరముగా పలిశెను. 

ఛచాలచం దు(డు భయపడువాండా” కాడు. *సరంగా పంచు 

కొన్న రాజ్యము పోగొట్టుకొన్నారు, వాగులలో నీళ్లు వనముల 
లోపంస్లు తిని అలనసినారు; తున మణజచినారు: తుప్పు 

పట్టిన సీక్షోగి పగవానిమోదికి పోలేదు, నా కంథముమిాదవేసి 

తుప్పువదలించ దలంచినావా మంచిది; నేను రాజును మూడ్ 

నచ్చినప్పుడు మోనెన్వకును ఎడమోయలేదు; అ=యేమి నీతి? 
మిమ్మును బ్రతిమాల లేక మోామోదుగా  దుమికిపోయిలిని 

నాయందు తప్పేమో ఈ తగనర్హను అడుగు) అని నాలచం 

చుడు. పలికెను. *పసీవాయడా నీకీ ప్దమాట 'లెందుకు? 

కొలువులో జరిగిన రాచకార్యాలు నీకు ఏమొ తెలియను. 

మరల ఈ తీరుగా మాటలాడుదువా! నీతల చెగవేయుదును” 

అని కన్నమనీ(డు పలికెను. “నాతలమాట అట్టుంచు. మో 

తలలు తెగుటకు సిద్దముగా ఉన్న వి, శత్రు సైనర్టిము సము 

ద్రమువలె పొంగివచ్చు చున్నది. అది ముందువిచారించు. రాజు 

నెందుకు యుద్ధరంగము కు తెచ్చినారు? నీవు బ్రహనాయనికి 
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బంధువుండవంట. కనుక నేనింత శాంతిముతో మాటలాడు 

చున్నాను. నీకును బ్రహానాయనికిని ఎటువంటి బంధుత్వము 

ఉన్నది చెప్పూ అని బాలుండు అనెను. నారాయణావతార 

మైన ద్రభ్యానాయ్యడు మూత. వరమిచ్చినాండు, నేను పుట్టితిని, 

ద్రహ్మనాయని పోదసేనకడన్ను జ్యేష్ట | ముండన్ను భుజ 

ముల మోద నా మువలు చూడు, ము సులు నేను సహిం 

ప్, ఎహానాయనికి నీను పద్దకుమారుం నైెని, నీవు తరు 

వాతఫుట్టితివి, నన్ను నీవు ధిక్కరించుచున్నాను అనెను కన్నమ 

నీకు. సశే నీవు పెష్టకుకా+రుండ నైచే నీతల దన్నిషృట్టిన వాండను 

నమః అన్న తొడలు గ ద్దెలుచేసి తముడు తొక్కి పోవచ్చును; 

అందుశే నిన్ను ఆతన యతని ప ప. నాకు గ గర్వము లేదు 

అని hes పలి కను. కన్న మనీడ పు తలంచెను; 

కని [అడం బడవేసె న్కు బౌలచం ముని శాగిలించుకొ నెను. 

చాలచం్యద్రు' శు రాజును సూషింనుటు 

కన్న మనీడు చూవీన ఆదరణమునకు 'చాలచంన్రుండు 

సంతోషించెను. బాలచం ను.(డు మరల రాజునకు నమస్కాా 
ey 

రము చేసెను. కాని రాజు తలవంచి యేమోమాటాడ లేదు. 

క ct | బాలచం ఈవింత చర్యకు ఆశ్చర్య పశ్డా(డు. వీరులారా! 

ఈరాజుచర్యచూచినారా? యుదము మబఅచినా(శు. రాజ్యము 

శత్రువులకు అర్పించినాండు. ఎండకోన్నె అుంగని “'యీరాజు 

అడవ్రలలోతిరిగి, నీడలనిలిచిననీళ్లు త్రాగి, ఫాలపుకూరలు భుజించి 

నాడు. అందువల్ల పసరు కన్ను ల కెక్కి _ పలుకకున్నా డు” అని 

బాలు(డాడెను. "కన షమనీడు బాలుని మాటలకు కోపపడెను. 

“రాజును ఎందుకు ee తప్పులన్నీ మనమోదనే ఉన్న వి. 
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రాజ్యము పోయినది మనవల్ల. యుద్ధమువచ్చినది మనవల్ల 

అని 'బాలుని కన్న మగద్దిం చెను. “నివ పగవారికి భయప్టట్లు 

కనంబడుచున్నావు, యుద్రను నచ్చినదని తల్లడిల్లు చున్నావు, 

శన్కువులను ద్య ముచేయణగలవాండు ఈ చాలచం ముడు 

నన్ను చిన్న వాండని తలంచనద్దు; అులరాజును శ ం,వులు 

విషము పటి చంపినపుడు, నాతండ్రి నన్ను కొ మృరాజుకు ఆర్పిం 

వాను? త సీ పగలిర్చునని కొమ్మరాజుకు చెప్పెను; వీరా 

యు ముకు తు పందవల మాటలాడుట తగవుకాదు” 

అని చాలచంన్చుడు కన్నమతో అనెను. సభలో ఉండిన 
పీరులందటికి బాలుడు ఉద్రేకము కలిగించెను. “కీ కొను 

నాజా నీను బ్రతికియుండంగానే ఏ కుమారుని శత్రు వ్రులుచంకిరి; 

శ్ర్యము ఏయందు చచ్చినదా యేమి? ముక్కు_దూ లముమో (ద 

ఫొడిచినప్రుడు గుజ్జుమన లేని నీ కోసమెందుకు? గండుకన్నమ 

దాసా! ఆవాలనాయండా ! సుంకరరాముండా! చెవులనాయికు 

లారా! జంగిలినాయకులారా ! పరధర్దము మటబచి నిద్రించు 

చున్నా 'రేమి? కాశగట్టినారు, కత్తపట్టినారు పగయీదలేని ఫౌరు 

షమెందుకు? ఓ బాదన్నా నీపాటనమేదీ? పెనుమాలవారు బిరు 

దులను భూమిలో పాతివేయవచ్చును. కీ శూరులారా యుద్ధ 

సూరోోదయమైనది. నిద్రణాలించిలెండులెండు” అనీ రోషము 
పొంగునట్లుగా చాలుండు పలికెను. తండ్రి, బాలచంద్రుని 

ద్నాజకునిలీచి శాంతెపుమాటలు చెప్పెను. కాని ఆమాటలు 

బాలుడు వినలేదు. ఓ బ్రహానాయండా నాకు ఈ శాంతపు 

మాటలు చెప్పకు, శృత్రువుతల తెగంగొట్టుదును నాకు శంక 

లేదు అని బాలుండాడెను. 
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సెమరాజు బొ నికోఎము చల్లార్సుట 

చాలచం దుని రెట్టపట్టుకొొని కొమ్మరాజు తెనవద్ద కూర్చుం 

డంబెట్టుకొ నెను. “నాకుమారుని అలరాజును చంపిన పగలణదా 

నీవు శీక్తుననుచున్నావు. విషముచే చచ్చినవాండే ఛాలచంద్రు, 
డను కొందును. బ్రతికియున్న నీవే అలరాజు అనుకొందును. 

స్ట్ తువులు సంధికి వచ్చినారు. అలరాజును వారు చంపినందుకు 

మనము నరసింహభూపతిని చంసవలెనని ప్రతిజ్ఞప్టుతిమి. మన 
రాజ్యము మనకు ఇత్తుమన్నారు. నరసింహభూపతిని మనకు 

ఒప్పగింతుమన్నారు. చంపినా, రథ్నీంచినా ఆభారము మన 

చేను. ఇంతకంశును మనకు కావలనసినచేమిటి? కనుక నీవు 
కోపమును విడువను మోయి నాయనా !” అని కొమ్మరాజు బాలుని 

శాంతపటచెను. చాలచందు(డు కోపమును అణంచుకొనెను. 

నలగామరా జు చచెప్పిపంపి? సంధిషరతులు ట్రహనాయండు 

మొదలగువారు ఒప్పుకొన్నారు. నరసింహభూపతిని చంప 

కుండా తమించుటకు అంగీకగించినారు. ఇరుపతములవా!ికిని 

సంధి సమత మైనది, బాలచం ముండు అనపోతును వెనుకకు 

పంపెను గదా. అనపోతు వమెైనాండో చూతము. 

అనవోతు 

అనపోతు మేడవికిపోయి మాంచాలను ముత్యాలహో 

రము, ముద్దుటుంగరము ఇయ్య వలసినదని అడిగాను; బాలుండు 
ల శా ల pyr ‘ అ 

చెప్మిన గుర్తులు చె ప్పును. ఆ మెనవింనది. “ఇన్ని శా స్తములు 

చదివితివి. ఈ రహస్యము ఎఅుగకొపోయితివి, మివారందజణూ 

యుగమువకు పోవుసప్పుడు మూండునెలలు గడువుప్టి మి 
థి రు 

అన్నను బాలచందుని మండి నిచేసిపోయిరి. అమూ(6డు 

ర్ 
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నెలలు దాంటిపోయినవి. అందునలన మో అన్న బయలు'డేణి 

పోయినా(డు. పోవుచు నిన్ను మంత్రిని చేసిపోయెను. యుద్ధ 
మునకు రాకుండా ఉండుమని నీకు చెప్పితే ఉండవని ఈ ఉపా 
యముపన్ని నిన్ను వెనుకకు పంపినాడు. నీవు యుద్ధమునకు 
పోంహాడదు. మేడవీకాపాడుచు ఉండవలయును” అని మాం 

వాల చెప్పినది. 

చాలుండు రాని నెట్టుకు కట్టి శాటాకు ఎనపోతు చగువుట. 

అనపోతు జ, గుడ యుద్ధభూమికి బయలుదేజను. 

తి పురాంతకమునకు చేరెను. చఛాలచం దు. డేమయినా చెప్పి 

నాడా అని అచ్చటివారినడిగాను. తాటాకుమో(ద వమో 

వా సికట్టి పోయినాండని రావిచెట్టును చూవిరి. అది అనపోతు 
ఈ 

“శ్రిగిరీశుని యాన! వెన్నుని యాన! 
మలిబేవరాజూన మాతెండ్రి యాన; 

అజ్వదాజ్వురు విరులందజి యాన 

త్రోసివచ్చితి వేని దోోహమం కెడిని 

బాలుని మిత్రుల (పాణంబులకును 

తవ్పినలాగాను దరలితి వేని 

నానలు మిజుట యదినీతిగాదు 

తనసంగడీలతోం దరలె బాలుండు 

సాహసమున నీవు సాగిరావద్దు” 

అను కఠినమైనఆనలు చదివి అనపోతు క్రుంగిపోయెను. “నేను 
బ్రాహ్మణుండను అన్ని శాస్త్రములు చదివితిని; వెలమబాలుని 

అన్నగా భావించితిని; కులమున కొదువని నేను బాలుని చేరలేదు, 
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వీరుడను గనుక చాలునిచేరితిని; చివరకు చాలునిభార్యనద్ద 

అనమానము పొందితిని; 'చాంకులయుద్ధములో నానేర్చు చూప 

వలెనని ఎంతో కుతూవాలపడితిని. _బ్రాహ్లణు(డు యుద్ధము 

చేయలేండని నన్ను బాలుడు నెనుకొకు పంపినాండు; దో ణుడడు, 

క్ఫపు(డు; అశ్వచ్ఞామ, _సొొహాణులన్న సంగతి చాలచంద్రుుయు 

మణిచెను.  పవఘరాముంచు _బ్యాహ్తాణుండని చాలచం ద్రుుడు 

ఎతు(గడా !” అని రోషపడెను. 

వీరవి కమయుద్లవిభవంబు గనం 
భాగ్యంబు లేదాయెం చావీని నేను 

జస వుంలలాన సఫలంబుగాదు 

సఫలంబుగాని యీ జనంబచేల 

తనవారి రవ్నీంపం దరివచ్చినఫుడు 

వినియోగపడనట్లి పీఠ రక్షంబు 

రక్తమే? కలుష నిరంబగుంగాక 

యువ్చొంగు చున్నది యుజ్ద్యలశక్తి 

యణ(గదు నేనెన్త యణంచిననెన 

దహియించుచున్నది దావాగ్ని రీతి 

_బౌణంబులిం/క నేనుబట్టలగంజూలం 

దివిరివ్యర్థం బైన చేహ్మంబువిడుతు 
స్వర్ణలోక మునందు బాలునిరాక 

కెదురుమాచుచునుందు నెంతయు వేడ్క 
బుణ్యనివాసంబు వొందియుండెదను 

అని అనపోతు చింతచేయుచుండణా ఆమార్లమున మాడచి 

పోవుచుండెను. వీరమేడపిళో రాణివాసము కాచుచుండినస్తీ 
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యీమె. ఇప్పు డీమె వీరులగలియకా రెంపూయడీకి పోవుచున్నది. 

ఆమెను అనపోతు వీలిచినాండు. నమస్క-రించినా(డు; బ్రాహ్మ 

ణుండు మాకు నమస్కరింపరాదు, నీ కోరికయేమి చెప్పుమన్నడి. 

“నేనుస్వర్లలోకమునకు పోవుచున్నాను; అన్నా నిన్ను అక్కడ 

కలిసికొందును; నీకు నా ఆన హత్యే నలని పాపము అంటదు.” (ఈ 

నూటలు నామాటలుగా బాలునికి చెప్పుము? అని అన్నా (డు; 

నా జండెము, నా కాలిబిరుదు తీసికొనిపోయి బాళచందు నికి 

ఇయ్యవలసినదన్నా (డు; గొడుగువారిని, అడపమువారిని, దగ్గ 

టకు రమ్మన్నా(డు; చెప్పవలసిన మాటలు చెప్పినాడు; “సెతురు 

చూచి భయపడెదరు. పాపమని నన్ను ఆంగయుట్టవద్దు. మిరు 
దూరముగా పోవలనినది” అని హ్ తలగోసికొని ధర 

మాద చా లెను. ధరమిో6దప పస ఆ తెల నవ్వినదంట. “ఎటు 

వంటి భావంబొ యీశ్వరుండెజు(గు. క... 

గొడుగువారును అడపమువారునుపోయి ఈవృకత్తా' ము 

అనపోతుతలిదం డు డులకుచెప్పిరి. తెండ్రె, | డ్రిమస్తపురాజు, తిన్లీ 

పేరమ్మ. ఇద్దజును వచ్చీరి. బంధువులు వచ్చిరి. ఏలపించిరి. 

సహూగమన ము 

భర్తతో ప Fs అనపోతుభార్య నిశ్చ 
యించుకొనెను. చందనపు ,మా కులతో కాస్థము వేర్చిరి, 

భార్యాభర్తల కిద్దణీకిని దహన సంస్కారము చేసిరి, 

మాడచి కా కెంపుూడిలో బాలచంద్ర్రు?క జంచెమ్సు బిరుదు ఇచ్చుట. 

కారెంపూడికి మాడచిపోయినది. అందరును విందులు 

భుజించుచుండి రి. మేడవీనుండీ తెచ్చిన వ్రీయనస్తువులన్ని బాల 

చందు ద్రునికిచ్చి, అన్నిటికంకెను ప్రియములైనవి ఇవిగో నని, 
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నెత్తుట తడిసిన జంచెమును బిరుదును మాడచి సమరించెను. 
దానిని చూచిఐతోడనే చబాలచం దు (ను బొబ్బరించెను. సంధి 
చేసికొన్న ను, ఇరుపక్షములవారిని హతముచేసెదనని నరసింహ 

భూపతితలను నరకితీరెదనని బాలచం మ్ర,ండు భయంకరముగా 

పలికెను. అన్న ముతోకూడా విస్థశైను వీరులు గంగభారలు 

నైచిరి. సంధికి వచ్చినవారిఆశలు అశుగంటినవి. వారు తిరిగి 

నలగామరా జువద్దకు పోయి జరిగినదంతా వినిపించిరి యుద 

ము తప్పదనిరి. బాలచంమ్ర,నియందు రణల ఆవేశించినది, 

ఎనరు చెప్పిననూ వినడు. యుద్దము మానవలసినదని వరు 

లందరును బతిమాలుకొనిరి. కాని అతని ఆవేశముతి్గ లేదు. 

తి ములనందరిని దగ్గరకు పిలిచెను. విరులనుచూచి “నేను 

చిన్న వాండనని అనుకొననన్లు. ప్రహ్లాదుడు చిన్న వాడు 

కాడా? సిరియాళుండు చిన్న వాండుకాండా? అంగదుడు. చిన్న 

వా(డుకాండా? కుశుడు చిన్న వాండుకాండా? అభిమన్యుండు చిన్న 

వాండుకాండా” వీరందటును వీరావతారములాొని తెలిసికొనండీ. 

ఈనాటికిపల్నా టినీమలో  బాలచం ద్రుండుగా అవతరించితిని. 
నన్ను బాలుండని తలంచవద్దు. 

వే రెబాలుండుగాని విరుదుమగండం 

బగవారిగొట్లని బృతుకదియీల? 
తెలిదం డ్రుులనుంబ్రో,వం దనయుఃడెకర్త 

మానాభిమానములళ్ మగటిమిమించ. 

ట్రబలింపం గలవారు బాలురె సుము 

చాలు రె పద్దలు బల్లీనుల్ వారె 

బాలుర శేవృద్ధి పరికించి చూడం 

బెద్దలుమలిచెడి కిటికిపాటుదురు 
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పాంచభాతిక దేహ పటిమశీణించు 
మనసుచలించును మాటిమాణికిని 

భెస్యంబుతేగ్గు నుక్పాహంబులుడుగు 

వయసుమిోజి: వేళ నచ్చునాబలిమి 

కరి కవన నప కాన 

బాలుర పెనుంకు ఛఇారమండేయును 

మెలమకాముని మడియంగం బేసి 

నాయకురాలిని నయహీనంజేసి 

పరదళంబులంజంపి పంతంబుగెక్టుం 

బడుదునురణభూమి( బవరంబుచేసి 

చూచియోస్వక్షంబు మాజులుగొందు 

అని బాలుండు పలిశెను. (ప్రహానాయండు యుదరంగమును 

వర్షించిబాలుని భయ పెక్పైను; అగునుడంతటివా(డు క స్థనిరాకడ 

చూచి రథమును మరల్పుమన్నాండు, పసివాడన్రు పంతేములు 

వద్దన్నా (డు. కాని బాలుండు జంక్ లేదు. “కొండలు బ్రద్దలు 

చేసెడు పిడుగు చిన్నది. నోరంతామండించు మిరియముచిన్న ది. 

శత్రువులు అనే అడవిని కాల్చి వయంగల నేను చిన్న వాడను. 

చిన్న వాండనని నన్ను నిరు త్సాహపజచవద్దు” అని బాలు. 

డన్నాడు. బాలుడు యుద్గమునకు(బోనుటకు బ్రహానాయండు 

ఒప్పుకొనెను. 

నాయనా! నా వేరు చెడంగొట్టవ ద్దు, శౌర్నమును 

మొక్క-పోనియ్యవద్దు, యుద్ధముచేసి మనవేరు నిలనబెట్టు 

మోయ్యి అని బాలచంద్రుని బ్రహానాయండు ఉత్సాహపజ 

చెను. 
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యుద్ధరంగ ము 

“శౌర్య ంబునకుంబాదు స్వర్లంపు(ద్రోవ 

యిహాపరసౌఖార్టల కీదిహ్టుగొమ 

యిదిముక్షిసోపాన మిదిమూలధనము 

(ఆగర్భశూరుల కాట ప్రదేశ) 

మిదిదేవవితతుల నెన్న నామేలు 

హెచై సనవీరుల కిది పుట్టినిల్లు 

(ధర్భసంరకుణార్గంబయి బుధులు 

కదలక రక్షంబు కార్పెడుచోటు) 

పటు గగ్రినొందించు ఒ హాండమందు 
sa శీ 

నిదిసమరానని యిదిపుణ్ష భూమి 

శ్రీకంఠు శిరసంటి జెప్పెదనీకు” 

అని బాలునికి తండ్రి, బోధించెను. ఇకో యుద్దమునకు పోవలసి 

నది అని కర్పూర తాంబూలమును శంఖతీర్ధమును ఇచ్చి కుమా 

రుని నాయడు దీవించెను. _దండృప్రణామముచేసి బాలుడు 
యుద్ధమునకు బయలు 'డేరుచున్నాండు. రణభేరులు మ్రోగి 

నవి, 

నలగామరాజు తమ్ముడు నరసింహభూపతి యేనుంుపై 
నెక్కి. యుద్గరంగ మునకు వచ్చెను. బలములవారు, వొక్కచున్వ 

థు ౧౧ 

లవారు, సూరెలవారు వెంటవచ్చిరి. ఏనుంగులు, గుజ్జములు 

నచ్చినవి. ళూలములుపట్టినవీరులు వచ్చిరి. _ ధ్యజములు, 

పడిగెలు, బిరుదుగొడుగులు, సెద్దబుకె-ములు కదలివచ్చినవి. 

బాలచంద్రుడు నరసింహాభూపతి సైన్యమును చవాపకట్టుగా 

కూల్చెను. మిగిలిన మైనము కలంతనొం దెను. 
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“చచ్చినగ జముల చాటున(దాగి 

పందతనంబున( బడియుండు వారు 

పండ్రాలందలంమక్ బి ప్లేడ్పువారు 

వగికములమింద వసియించువారు 

గడలోంజారంబడి కదలనివారు 

శ్రేళ్లుచీ కెడువారు వెన్ని చ్చు వారు 

(వెండ్రుకల్ విస్పుక విదిలించువారు 

నీవారమనిపల్కి_ నిల్చుండువారు 

నాయుధాల్ పడ వైచి యలి కెడువారు 
పడలేక చతికిల బడియుండువారు) 

బవరంబులో.గూలి ప్రాాణజూలంబు 

విడిచియుఖడ్గముల్ వీడువనివారు 

నలగామురాజు సైన్యములో కొంత యీతీరుగా ఉండెను. కొం 

దరు పారిపోవుచుండిరి. పారిపోవుచున్న "సైన్యమునకు, నరసింహ 

భూపతి యీ క్రిందివిధమున ధైర్య వాక్యములు చెప్పెను. 

“విటీగిపోవుటయిట్లు ఏరధర్షంచె 

చాలురలగనుగొని పరువిడనేల 

మిముంగాచినవారి మే లెత్యజింప. 

బలిమి మోనరముల. బారురక్తంబు 

రాజాన్న వర్గికెరక్షంబుగాదె 
థు జా 

థూర్తులైనృ పులకు దో హంబొనర్సి 

నమినరాజును న కేటముంచి = ల్ 
పోవుట యేనీతి? పుణ్యాత్తులార 



బాలచంద్రుండా 73 

అనున్రుల్థారములు ధనములుక్ ల్ల 

కర్టియొక'గాటి భువి ఖలముగాకుండు 

థైర్యహీనత వీరధర్గంబుమాని 
భంగురం బై మలభి౦డ మైనట్టి 

చేహంబుకొొణకు సత్కీ-_ర్లిపోనాడి 

విజిగిపోయెడునట్టి వెజ్టులుగలరె 

శీతిలోన శీ వీరసింహంబులకును 

సమరరంగంబులే సంచారవనులు 

చచ్చిన బ్రతికిన సాఖ్యమచ్చటనె 

బుద్ధులుచెడిపాజీపోవుదు గెని 

భుక్టిముకులు రెండుపోవును దొలంగి 

స నుబానిపోవుట న్యాయంబుగాదు 

తెప్పునామరణంబు తలచెడిపాటు 

మృత్యు దేవతవచ్చి మేనులనిల్సె 

బంటు పంతంబులే పాటీపోవుటలు 

పరికింపం బెండ్తికి వచ్చుటలేదు 

సమరకార్యమున క్ర చను దెంచినాము 

వచ్చిన కార్యంబు వజణదలోలోలివి 

బంధులు మిత్రులు పగవారునవ్వం 

బోవుటహీనత పుట్టదన్నంబు 

పోవద్దు రాజాన పోయితి నేని” 

పారిపోవుచున్న నలగామరాజు సైన్యము నరసింహభూపతి 
మాటలు విని తిరిగి యుద్ధరంగమున విదృంభించినది. బాలచం 

ద్రుడు ఈ సైన్ఫమునుగూడా నరిశెను.  తెల్లయేనుంగుపైన 
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ఎకి ఒక్ండు నిరృయముగా బాలునిమోాదికిపో మెను. బాలుడు 

ఏనుగుతలను నరశెను; కొండనలె ఏనుగు భూమి పెపడెను. 

ఏనుగుపెనున్న వానిని నరసింహభూపతి అనుకొని, బాలుడు, 

తల తెగథోసెను; కోనీ, ఆతలను తండి ఉద అకు సీసికొనిపోయెను. 

బది నరసీింహభూపతితలశకాదు, వకుతల అని నాయకులూ, 

బ్రహానాయండూ అనిరి. బాలునికి రోషము హాచ్చినది. వీరు 

లకు (మ్రొక్కి యుద్దరంగమునకు నిచ్చెను. ఇరుపత్షములవారును 

ఘోరయుద్ధముచేసిరి. ఇరుపతీముల సైన్యమూ చాలానశించి 
నది. నరసింహభూపతి ఎక్కడ ఎక్కడనని బాలచంద్రు,డు 

'వెతకసాగను. నలగామరాజునకు సహాయులుగావచ్చిన రాజులు 

చాలున్నిపైెనసిరి. _ బాలుండు శేరళవిభుని పొడిచెను; కర్ణాట 
రాజును చంపెను; బర్భశేశ్వరుని బావాులనథి కను; మాళవ 

మహీపాలుని తలత్సుంచెను, ఏనుళసమోదడఉన్న నరసింహ 
భూపతి పెకి క. దుడు తారని సిల్ఞను. బాలచందు ద్రుత 

నరసింహభూపతీ, అక్టునుండు కర్ణుండు పోరాడినట్లు హోరాడిర. 

చివజకు బాలచం క్ర డు నరసింహభూపతి రొమ్మున సామంత 

రాగోలతో హా నరసింహభూపతి మాచర్ల చెన్ను ని 
మదిలోన దలంచెను, అనుగురాజును ఆత్సలోనెంచెను, నీలము 

నాయుని చింతించి పాగడెను, బ్రహరం ధృమున ప్రాణములు 

విడిచెను. చచ్చిన నరసింహాభూపతీనిచూచి బాలచంద్రుడు 

దుఃఖపడ్డాండు. చుట్టుాతిరిగి, 

“అనుగుభూవరపుత్ర, యంగజగా 3, 

యుర్వీశ తనయ యయోధ్యనివాస 

మానదురోధన మైలమసుతుండ 

యోతండ్రి నరసింహ యోరాజవిభుండ 
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అపరాధిగాను నేనపకారింగాను 

బాపమించుక' లేదు పట్టపురాజ 

మిమ్భుంగట్టంగద్రాళ్లు మో రె తెచ్చితి? 

మోాపాలిమృత్యువు మెలంతనాగమ 

యలరాజుం జంపిన నాపగదీర్పం 

బట్టి చంవితింగాని పాపం బెటుంగి 

అని బాలుండు కన్నీరు కార్చెను. 

నరసింహునితలకోసి ఒకచేత పట్టుకొనెను; ఒకచేత నేగులు 

ఎమ్ముకొ నెను; సామంతరాగోల చంక న బిళ్లను; త౧ డ్రివద్దకు 

బయలుదే లెను. బ్రహనాయండు చూచి, ఎదురుగాపోయి 

వినయముతో తలనుతీపికొనెను. బంగారువీటమిద బంగారు 
పచ్చడముక ప్పి గంధము, కస్తూరి చన్లిం. దానిపై తిలను పెట్టిరి. 

వ్రహూనాయండు, వీరులు, అందరూ తలకు (మకరి. బ్రవా 
నాయండు తేలనుజూచి దుఃఖం చెను. ద్రైహ్మనా యనిఅన్న బాద 

రాజు నరసింహభూపతి తలను పట్టుకొని కన్నీరు గడ్డాన జార 

వడ్చెను. కొమ్గరాజు విలపించెను. సుంకరులు నగచిరి. గండు 
వారు దుఃఖించిరి. కమ్మవారు చింతపడిరి. “నిన్ను రాజు పిలవ 

లేదు. వచ్చినవాడవు వచ్చినట్లుండక, మైన్భ్యమంతా చూటి 

గాంటివి, నరసింహభూపతిని చంపితివి” అని బ్రుహ్మనాయఃడు 
కమారుని దూవీంచెను. బాలచందునికి ఎక్కడలేని కోపము 

వచ్చినది. “కొమ్మరాజు కొడుకును అలరాజును శత్రువులు చంపి 

నప్పుడు ఇదుగోనీపగతీర్చును అని నన్ను కొమ్మరాజుకు ఒప్ప 

గించితివి. అందుకై నేను యుద్లముచేసితిని” అని బాలుండు 
పలికెను. ప్రహూనాయండుచేసీన చెడ్డపనులను, బాలుండు వరు 
సగా వివరించెను. బ్రహ్మనాయనికీ ఆమాటలు ములుకు వైనవి. 
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“కొడుకా! నేను పగబకు వెన్నిచ్చివ చ్చెడు వీరుండనుగాను. 

నీవు వెన్నిచ్చివచ్చితివి” అని బ్రహ్వనాయ(డు బాలచం ద్రు నితో 
అనెను. ఈమాటలు బాలచందు నికి చబాణములై వి. పట్టరాని 

కోపముతో యుశరంగమునకు బాలుండు పోయెను. కామా 

వీనితలంచి కమర కాచన్న ప్రాణములునదలెను. పాతాళ 

గంగను ప్రార్థించి, చాకలచందన్న యుద్దరంగమునకూలెను. 

మాచెర్ల చెన్నుని మదిలోన తలంచి వెలమదోర్నీ డు కలని కొరి 

గను బాలచం ద్రుని తక్కిన తములు కలనికి ఒరగిరి. చాలు(డు 

రోషముపట్టలేక చేత వ్రేలాడు ప్రేవులు *గంగధారలో కలివి 

కొలనికివచ్చెను; తములనుచమూాచి కన్నీ రువిడిచెను; శ త్రుసైన్య 

మును చేతన్రైంతమ్వ్పుకు తుత్తునియలుచేసెను; చివరకు అలు 
గులమిద బాలచంద్రుడు వ్రాలెను. శత్రువులు అతనిని 

గ్రునచ్చిపట్టి యెళ్తిరి. పల్నాటి బాలచంద్రుడు తమ్యులదగ్గరకు 

పోయెను; వీరస్వర్లము చే రెను. (వొద్దుగ్రు,ంకినది. చీకట్లు 

శృమ్లినవి. యుద్దరంగము భయంకరముగా ఉన్నది. 

అని శ్రీమదక్కి_రాజు లవృనారాయణపుతై,...... ఉమా 

"కాన వద్యా శేఖర ప్రణితమైన పల్నా టివీరుల కథలలో బాల 

చంద్రయుద్ధము సమాప్తము.4౮/ 

mn. 

an.) శ 

ఇ మ, రాడా యుదము 
ర గి 

చాలచందు,డు తములు కలనిలో ఒరిగిరి. పెద్దన్న 
= ద CY 

అను నామాంతరముగల బాదరాజు చాలచంద్రాదుల మరణ 

నా పలేటిలో కొంంభాగమునకు కారంప్రూ కియంగు ”౦గఛా అని 
చు, 
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వార్త విన్నా(డు. ఆవేశము అధికమయినది. శత్రు రాజు దళ 

మును సంహరింప బయలుదేశెను. చాదరాజు గుజ్టమువేరు 

కారుబొల్లండు. కాగుబాల్లనినెక్కి కలనికిపోయెను. శ త్రుషైన్యి 

మును కొంత నాశముచేసి “పెద్దన్న రణరంగమున ప్రాణములు 

విడిచెను. కొొమరాజు మలిబేవరాజునకు మజంది. అలరాజు 

హన మాయచే హతుంజైన నాటినుండి కొమ్మరాజు 

న్ "ర్యాగ్ని రాజుచుండెను. బాదరా మరణవాగా విసేనచ్చి 

ae రాజుకు చెప్పోదు. CA వ చెప్పుళ దు. ఒక్క 

థను సంహారముమా ౫ మే అతని కన్నులయెదుట ఉండెను. 
Ses pa 

ఖుక్షమును చేతబట్టి కలనికి వెడలెను. 

ఈ సమయమున బబ బ్రహ్మన్న నవ్వేను. _సుంకరకన్నమ 

ఆ నవ్వును అర్హముచేనికొన స్ ఎందుకు నవ్వితింని అడిగాను. 

మజేమి కారణములేదు; కొవురాజు యు్నుమునకు పోవు 

చున్నాడు; ఇదుగో యిప్పుడే మరలి రాగలండు; అందుకే 

నవ్వితీనని అ చె ప్పును, 

3 "మృరాజు నతు తుసైన మునకు చెలియలిక స్రయె నిలు 

చున్నాయి... కాని ఒక్క్- నిమిషములో అతని కన్నులు మస 

కోలు గ్రైమ్మిపోయెను. అంధకారము వ్యాపించినట్లున్న ది. పర 

దళములు కానరావు. ఓెౌహూూ! తప్పివచ్చినడి అని వెంటనే 

బ్రహ్మన్న వద్దకుపోయి జరిగిన వృత్తాంతము  విన్నవించెను. 

కన్న మనీండు అద్బుతపడుచుండెను. బహానాయ(డు శంఖ a భి లశ 
స్థామిచ్చి కన్నుల తుడిచెను. కొవురాజునకు కన్నులు తేట ధి AU a 
పడెను కాస్తుభము. శంఖచక్రములు, చతు ర్ఫుజములు 

ద్ర హా ానయందు విలసిల్లుచుం డెను. ee (టి Oy పాద 

ముల పెంబడి, స్వామి! పుణ్యపురుపా! శ్రి, నీ హారీ! వెర్రినై నీ 
యా MY ae 
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ల యుద్ధమునకు పోయితిని; సెలవిచ్చి నన్ను 
కలనికి పంఫుండీ! నా హృడియమున శౌర్యాన్ని ప్రజ్యరిల్లు 

చున్న డి; ఎంత అణయకొన్నను ఆగదు; సెలవ్రకొసము 

వేచియున్నాను అని “ొమరాజు పలికెను. “కొమరాజా! మలి 

"దేవరాజు కలనికివోవుచు' పోరు పట్టముక। దించెను. నన 

మాకు పట్రముక్ ట్రితిని. రాజు హ్ వాత అంతా 

మిరు. త నంట నేను మంశెని. మిరు నాకు సెలపియ 

వలెనుగాని నేను మోకు సెలవీయ నర్హుడనుగాను” అని బ్రహ 

నాయడు వినయముతో చె ప్పెను. C "౧ హన్నా అలరాజ- పగ 

తీర్చు: ానుటకు నీవెందటీకో సెలవిచ్చితివి! మన్నీలు, వీరులు 

మడిసిరి; బాలచంద్రుడు కలనికొరిగను. బాదరాజు అజిలో 

హతు(డాయెను. నా నంతువచ్చినది, నేనిక ఆగంజూలను; నా 

ధర్గము నాకు రణరంగమును చేయ్లై చూపుచున్న ది, సెలవిచ్చి 
పంపవలపినది సామి అని కొమరాజు పలి కెను. స్వామి! 

నీవే మంత్రివి, నీవే రాజవు, నీవే చేనదేవుడను ద్యాపరమున 

కృష్ణుండవై గు్యూకొండ వాంతెముల ఆవ్రులమేపుచు బిలము 

చొచ్చిత్వి; హరుండ్కు పృమథులు అచ్చట ఉండరి, కహా! 

కలియుగము కొంత 'కార్యిముగలదు, ఈ తరులు 

వీరులై జన్నింతురు, వారిని నీకు ఇల్లడ చేయుచున్నా నని పహారుండు 

చెప్పెను పమథులే ఈ అర్నవైయారుగురు వీరులైసఫుట్టిరి. 
హరుండు మలిదేవరాజూయెను; వీరులను నీకప్పగించి మలిబేవ 

రాజు యుద్ధమునకు పోయియున్నా (డు; నీవు పరమాత్తుడవు, 

కృస్ణావతారమున ఆచరించిన జారత్గదోషమును పోంగొట్టుకొను 

టక్కు కలియుగమున బ్రహునాయ(డ వైతివి “పరనారీ సెహూా 

దరి అని ప్రసిద్ధుడవైలిషే ఏకపల్నీ వ్రతస్థుడ వైతివి, పరశురా 
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ముని అంశము నీయందుండుటవలన రామరాఘన అని వేరు 

పొందితివి. ఆరణగండ్ల యుద్ధమున నిన్ను మెచ్చి దేవతలు 

“విన్నన్న” అని వరుసచేసి పిలిచినందున విన్నన్న అని లోక 

ముల ప్రఖ్యాతిపడసి సితివి*ి అని కొమరాజు ద్రైహ్మసాయని 

మహిమను కొనియాడెను. 

ట బ్రహ్మన్నకు అను గృహము కలిగను. కొమరాజునకు 

ముద్రలు నాయ తిరుమణి, తీరు చూర్దము, కొమ్మరాజునకు 

అలంకరించెను, తిరుమం గ్రైము ఉపచేశింెను. కొవురాజూ! 

బశ కలనికిపో, నీ పాలిదళములను నీను ఖండించి కలని కొరు 

గుము; 

“యుగములు జగములు నున్న ంతవరకు 

పల్నాటివీరుల పావనచరిత 

'వెలయుచుండునుగాక పృథ్విశ చంద్ర!” 

అ వరా వినవలనసినది. మో కులదేవతను వజ్బాంగిని హాం 

కాళోదేవి ఇచట దించిపోవలసినద అని బహాన్న పలికెను, 

సచ్వేశ్యరుయా నీకేది 1 సమతమో అ కమ 

రాజు తన తి" 'డునీడమైన హంశకాళ దేవిని భూమికిడింపి “దేవీ! 

నేను కొలని కొరగ(బోవుచున్నాన్కు ఇంక బ్రహూానాయండెట్లు 

నడవిన అట్లు నడవవలసినది” అని చేవిని బ్రహానాయని కప్ప 

గించెను, 

హం కాళ దేవి నిష్టురాలాపములు 

“నీలమురఘురామ ెప్పద వినుము 
మావారు కో ల్యాణమందుననుండీ 

ఘనరాజ్యు సంపదల్ కడకు. బోందోలి 

పాలుపొంద నీవిషు , పో లికందఅము 
mem 
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లోనయివస్శిమి లోకంబు లెజుల 

నీవు పెట్టిన చిక్కు. నీవెజుంగుదును 

అందటమాయచే హనముచేసియును 

పరగనీవిటువంటి పని యూహానేసి 

నన్నెడబాఫుట న్యాయమా నీకు 

ఏమని వినిపింతు నేమందు నేను 

వమని శోకింతు ఏమని వగతు 

రాజులయ్యలతోడ రణభూమియందు 

శాంశీంచి నేనును కలనిఫొరుగంగ 

ప్రా క్రిలేదాయెను బ్ర హూనాయుండ 

నినునమ్మినందుకు నీను మామిోాద 

దయనవుంచ వైతివి దానవారాతి 

భుక్త్సిముక్తులకు భువనేశనీవు 

కర్తనన్ని టికిని గానం జెప్పితిని” 

అని బ్రహానాయని యెదుట హంకాళజేళ పలికెను. అయ్య 
లందజు ఆందోళపడిరి. దేవీ! నీవు చింతింపనలదు, నీకు భుక్తి 

ముక్తులు కల్పింతును. రణరంగమును కాచుచున్న థక్కులలో 

నీకు ముందుగా భుక్షిపెట్టింతును, నిన్ను ఘనముగా మాతును, 

మామూూో యెన్నాళ్లు మహిమోదనుండునో, అన్నాళ్లు నీవు 

మాలో పూజ్యనవుగా ఉందువు, నిన్ను, పోతురాజును, గురిజాల 

గంగను ఒక్ వీశమున ఉంచి మముగొలిచే మనుజలచేత 

మిమ్మును నొలిపింతును అని ట్రహనాయండు హంకాళ దేవిని 
ఓదారశ్నెను. బేవి సంతోషించి ప్రహానాయని అనువ్తించుచు 
కా రెంపూడి యుస్టరంగమున ఉండెను, 
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యుద్ధరంగము 

ధారలు బూరలు, తమృటాలధ్వనులు చెల రేగుచుండణా 

రా మృరాజు రణభూమికిపోయి నిల్చుండెను. అతని ఆకారమును 

చూచి కాముని దళములు కలంతచెందినవ్తీ నాయకురాలి 

వద్దకు పరుగెత్తి ఓ నాగసానమ్లా కాలుండో కాల శైరవుండో, 
వీరభదు(డో, మనమిోదికి నచ్చియున్నాండని చెప్పిరి. ఆమె 

వారి పిటీకితనమును నిందించి, వారికి చలము పుట్రంచుచుండెను, 

కొమరాజు భట్లునుపిలిచి నలగామునివద్దకు రాయ బారము 

పంపెను. రాఘవభ్ట్టు నలగామునివద్దకుపోయి 

రాయాచ గోము 

“మానదుర్య్యో ధన మైలము సుత్తుండ! 

కరికాళచోళభూ కాంత చంద్రునకు 
ముదులమనుమ(క మొననసీనవా(డ! 

పిరసోమసుతుంకు విమత సంహరుండు 

కొమభూపాలుండు కుల చేఖరుండు 

నెజివచ్చి రణభూమి నిల్సీయున్నా (డు 

ఆయనపు తుని అలరాజునపుడు 

మం త్రతం తే ముల మడియించినావ్రుి 

నలగామరాజూ! అలరాజుపగకై అయ్యలందజును అలరాజుతో 
హతమాదుమని శపథము చేసియున్నారు, అధర్గమును సంవా 

రించి అటువిమవృట కలనికారుగుదమని వీరులు సన్నద్ధులై 
యున్నారు. కలనిక విచ్చేయవలనినదని చెన్పిపంపినాండు కొమ్మ 

రాజు అని రాఘవభట్టు నలగాముునికి విన్న వించెను. నలగా 

ముండు భట్టుకు వస్తములిచ్చిపంపి నాయకురాలితో ఈ సంగతి 
6 



షల పల్నాటి వీరుల కథలు 

చెప్పను. ఈ వీరులా! వీరులననెంత! అని నిరయముగా 
నాయకురాలు పలికి రాజూజ తీసికొనిపోయి సేనలను పరా 

మర్శించెను.  విలువిద్యయందు నేర్చజిమైన జోదులసోముని 
కొమరాజు నెదిరించుటకు నిశ్చయిం చెను. దోణునివలె జోదుల 

సోము విలువిద్యకు అచార్యు(డు. జోదుల సోమేశేఖరుని నాయకు 

రాలు కొనియాడెను, అతని చాపవిద్యా నైప్తుణ్యమును స్తుతిం 

చెను అతని కౌర్యాగ్నిని ప్రజ్వగన్ల జేసెను. చోష్మిదివేల 

కాల్చలములు, సన్నె ౧డ వేల గుజ్జములు, వేయి యెనుగులు, 

లశుమంది యోూశులవారు కదలీ నెంటరాంగా జ ో  దుల సోమేఖ 

రుడు కొమ్మరాజు నెదుర్చుటకు బయలుడేజాను. కొమృరాజు 

సోముని సెన్ఫమును భగ్నముచే సను; గుణములను నబ కెను, 

ఏనుగులను టదునుమాడెను, బాకులవారి ప్రాణములను తల్ల 

జిల్ల జేసెను కాని శతు మ్మొసెన్యములు. సము వృతిరంగములవలె 

నచ్చుచున్న వి, కమర గెములు నలుగురున్నా రు. వారు 

ముందుకునచ్చి అన్నా! మాకు సెలసియవలనినది, మా హృద 

యముల అన్ని మేండుచున్న ది, మా ధిర్గమును నెజు వేల్ప నీయ 

వలనినడి అని పలికిరి. తిమ్యులారా! ' “మనతో పోరాడగల 

మహీపతులు తేరు, అలరాజు సగ.౩ అరనె శూరుగురు వీరులు, 

మన శత్రువులను సంహరించి వారి వెనువెంటనే పోనలసిన 

వంతమున్న ది. కనుక మోమో పాలిదళములను మోరుగూల్చీ 

కలినికొరగండి అని కొమ్మరాజు తమ్ములకు విడియము 

లిచ్చెను. కొమ్మరాజు తమ్ములు నరపరంపరలు కాముని 

సేనలమిోాద గురిపీ పంచిరి. వాణాహతిచే బలమెల్ల పడుచుండెను. 

సోమ శేఖరుండిదిదూచి ఆవేశముచెందెను. తన తిమృలనుబిలిచి 

“రీ ఈూరులారా! కొమ్మరాజు తమ్ములు మన సేనలను చీకాకు 
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పజణచుచున్నారు, మిరు దురములో వారిని దునుమాడ వలసినది 

అని పంపెను. కొన్తురాజు తమ్ములు, కాముని సేనలను నదలి 

సోమ నెఖ్బమని నిమ్మల ప బాణములు వేసిరి. ఇ్రరుపశ్ ములకును 

ద్భంద్భ యుద్ధము జరిగినది.  చినరకు కొ వరాజు తిములు 

ప్రయోగింటేన న సోమ శేఖరుని తమ్ముల 
శిరస్సులు నేల్నపె. బడినవి. సోమ నేఖరుడు ఖూర్చిల్లి యుద్ధ 

మునకు పూనుకొనెను. సేనలను పురికొల్సను. రెగడుపక్షమురీ 

సేనకు దోొమ్మియుద్ధము జరిగినది. తెములు కొమరా జువద్దకుపోయి 

అన్నా మాపాలి దళముల ఫర బినము, మమ్మును జం పే 

మానవాధీశ్వరులు లేకు. మేము క లనిలో ఒరగువిధమేమి 

అని అడిగి, మోానద్దనుస్న నన్నీ దివ్యూస్తములు; మోనద్ద 

అలరాజు సూర్యశే తాళమున్న డి; దానిని ఆదిత్యుడు అలరాజున 

కిచ్చెను. కనుక మీరు ఇతరులచేత పరాజయము పొందరు; 

మీరు ఈ దివ్యా స్తములను వదలీ, కురుచకెదువులను పట్టుకొని 

వైరులమోద ఒరగండి అని క మృరాజు తమ్ములకు చెప్పెను. 

చోళరాజు, అబభ్లాదిరాజు, మువ్పిడి రాజు, జ అని కొమ్త 

రాజు తమ్ముల సే స్. నిను నలుగురు కొమ్లరా. సానకు నమస్కరించి 

రోవ్చకోవ్చని అరచి కఅచకుంతలములు రుదురుగాబట్టి సేనల 

మోద కుప్పించి దుమికీరీ, రథములను రాపాడిరి; న. 

ఖండించిరి; గుజ్జములను కూల్చీరి. సేనలను చెండాడిరి. రణ 

రంగమంతా  నెక్తుటికాల్వలతో భయంకరముగా ఉన్నది. 

క మరాజు తమ్ములు అలుగుల పాన్సులప స్వయముగా ఒరిగిరి. 

శ్రి గిరీశుని తలంచి, చెన్నుని తలంచి, అర్వడార్వురు వీరులందజును 
ప బహ్మనాయని 1 తలంచి, కొొమ్మరాజను తలంచి నల్వురు తమ్ము 5 

లు (పాణములు విడిచిరి. కొమ్మరాజు శథాగ్ని ప్ర ప్రజ్యరిల్లికది. 
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కొమ్మరాజు సోమశేఖరుల ద్వంద్వయుద్ధము 

రాల నీక రాకారముతో రణరంగమున నిల్వంబడం 

గానే సోమచేఖరుండు వ వ ఏనుంగు లేనుంగులు, 

గుబ్బములు గుజ్జములు, శూరులు శూరులు, ఈవీ కలు, బండ్లు 

బండ్లు, వింక్లు వంక్లు, బాణములు బాణములు పెనలౌను. కురు 

బలమువలె, పృళయమారుతమునకు వృత్షుములవలె, మైన్య 

మెల్ల వాపర్ట్లుగా6 బడెను. సోమ చేఖరుండు గుజ్రముదిగి ఏను 

గుస నెకాను. కొమ్మరాజా! నీవు పట్టపురాజవు, నీ శ "ర్వ్యమునకు 

మెచ్చితిని, నీతో సరియైన శూరులు లేరు, నాయకురాలు నన్ను 
నిర్ణయించెను, నన్ను నీకు గెల్వందరమా? అని సోముండు పలి 

శిను. ఓయూ అనుదువు ళూరుడవగుదువు, నీను ముఖా 

ముఖని యుస్థము చేసి నన్నో డించవలసినద్కె నీశూ"రనామము 

సార్థకమగునని కొమరాజు పలిశెను. ఇదజును కొంత సేపు 

యుద్ధము చేసిరి. సోమ శేఖరుని శిరస్సు నేలపైం బడినది. 

నాయకురాలి పన్నుగడ 

నాయకురాలు నలగామరాజుతో సోమ శేఖరుని మరణము, 

అతని తమల మరణము తెలిపెను. ఇక ధర్గయుద్ధమున కొవ్య 

రాజును చంపలేము, దొమిగా అతనిమిద పడుదము మన 

సామంతరాజులను విలివించి అతనిమోదికి పంపుదము అని 

ఆలోచన నలగామునికి చెప్పెను.  సామంతరాజులకు నలగా 
ముండు ఉత్తరములు , వ్రాసెను. అందటును వచ్చిరి. నాయకు 

రాలు వారిని గారవించినది, వారికి సేనలకు విడియములిచ్చినది, 

మోరుపోయి కొ మృరాజును కూల్చిరానలసినది అని వారినంద 

టను పం పెను, 
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సామంతరాజులు, సేనానాయకులు, సూరులు మహో 

కోలాహలముతో బయలుబేటి కొమ్మరాజు మదికి పోవు 

చుండిరి. కొమ్గరాజును నలగాము. చ యాం చంప 

నచ్చుచున్నాడని భూదేవి సూర్యునికి చెప్పబోయినదో యన్న 

ట్లుగా సైన్ఫఘట్టనకు లేచిన భూరజము సూర్యునినణకు న్యా పిం 

చెను. నేల యీనినట్లు సేనలున్న వి, కామరాజు కోయని 

యార్చి నేనలపి కురికెను శత్రు, సేనలను చెండాడెను. వెరి 

ప ఓరీ = ఆరణగంద్హ యు ముని 

ఏ హానాయ(డు బంచెలదో” డేర్పణచి, అందులో మిము దోలి 
V3 Co ఆ 8 

ఆర చ f మోవల్ల బందెలు ఫుచ్చుకొనెను, సశుట ఆ బండె యిచ్చి 

బ్రతుకునట్లి మో నేతీరున సిగ్గువిడిచి యుద్దమునకు వచ్చితిరి” అని 
లు ౧ థి 

కొమరాజు పలికెను. పుట్టలెక్కినవారిని, పో లేనివారిని, ఆయుధ 

ములు దింపినవారిని, గడ్డీగ అచిన వారిని చంప ధర్గముగాదు 

గనుక కొమరాజు వారిమోద సమ్మోహనాస్తము "వేసెను. అది 

ఆ సైన్యమును నిద్రింపంజేసెను.  సైన్యమంతా మూర్చిల్లినట్లు 

నేలకు పడెను. కొంతసేపటికి మూార్భ దెలిసి పులి నాకి విడిచి 

oe మన గతి అని తలలు వంచుకొని దీనులైయుండిరి. 

కొవ మృరాజు తనలోతాను “నా పాలిదళములు నేను ఖండించి 

గ్ర దివ్యా స్త్ర స్తబలముతో ఉన్న నన్నవ్యరును దునుమాడ లేరు, 

ఇక నేను కలనికి ఒరగవలసియున్న దొ అని చింతించి భద్రగజము 

దిగను. _ శస్తాస్తములు, విండ్లు పోగుగా భూమిమిోద సెళ్టెను. 
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భట్టును పిలిచి “రాఘవా! భూతకోటికి తృ పిగా యుద్ధము 
చేసితిని. ఐక నేను ఒరగవలయును, ఈ ఆయుభములన్నీ 

బ్రహనాయనివద్దకు తీసికొనివోయి. తిరుము వ్ర వేయించుము” 

“మన్న ప్పను. “స్వామి! మోాతోగూడా నేను కలని 

కొరగుటట en సో మనస్సు ఆజ్ఞ (లమైయున్న ది” 

అని భగ్టువేడెను. భట్టూ నీవు ఒరగినయెశల నా శ "ర్యమును 

మహిమిాద ఎనరు చాటుదుకు? పకలకీ జయ కీర్సనము అలవి 

కాదు కనుక నీవు పొము అని కెనురాజు పంపను. భట్టు 
సమతించి దివ్యూ సములను మోపుగ- కట్టి (బ్ర హూనాయనినద్దకు 

చేశ్చెను. ప్ర హానాయండు ఆశస్తాస్త్రములను మం ఫ్రొంచిముం ద్రించి 

కొమరాజు నణముమ తన వ్యదృష్టితో చయ స 

కామ్మరాని బు కుంతేమును చేతబ' టుకొని శత్రు త్రు, సైన్యమును చిందు 

నందటుచేసి పతహముతాపలచ ను కా కొమ రాజుపై 

ఫుష్పవర్షము గురివించిరి. రక్సద్భ _స్టు స్సమెన కరత క 

రాజు విశ్ళాంతి కకొనుమన్నాడు, వీరథయనమునొందియున్న 

తమ్యులన్దివ నచ్చినాడు! ర! ధర్షబద్ధులై, రణరంగ 

మున (ప్రాణములు విడిచిన కం్తవీరులారా! మి వెంట వచ్చు 

చున్నాను కలియుగమునంచు నించరి వెలు వెలయునుగాక,. 

స ముర లె జతర ధరయుండు దాక 

సత్యముండెడుదాక్ ననీయుంకుదాన్ 

రణముండుదాకి ను రవియుండు దార్ 

పల్నాటివిరుల పాననచరిత 

నిల్సియుండునుగాక సిర్ణలులార 



కొమృరాజు యుద్ధము 87? 
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= - పపెళళాాా 

IRINTED AT THE MADRAS DIOCESAN PEEKS.—- A. 1510, 







నూిలన్ గంపెనీవా-.. స్వ దేశభాపూ పుస్తకొములు. 
ల. టూ అలు య ల. పటం గా పరా. కాక 

తెఖగున § “తగా వకటించిన పి 

ట్ర కథలు. 

టంత గీడు. రండవ మూడాణు తీనగతులకు, 
FER me 

| లల ని గ సె గ్గ. పు థధమహెగెము +96 

sv స్వితీయభాగ ము ఈ న 6 

3 సుల్తాన్. - జ - విస్తాన నుండీ శ్రైపొాంపబడీన శ్రా et 

has అ ఇ 

శంస KX సు. వాని 
ad 

~~ 

నొంల్లస తరగతులకు 

అనార్షిన్ బసు పె? నీ జ వా సిన సాూూసీక "కు 

bi | మొదటి భౌగము 

హ్ నన కండ? భాగము 

3. క డానంత్వాగ" పు కెధలు 9» « © 6 ¢ 3 

లో 

క్ | 
వాషిన గా. నాసి, ఏదని తన్నాడు.) 

|, రీ, రాముల గనం శు భాస సంచా సు 

ఎ పీంయొక్క. ముట్ ఏ వాసము Ais 
మ సూది పువెకీమట షా Mea నె 

పీల్రలకి ఫల, మొదటి ఫుస్తకిను ౨. బళ 

న శెండన న sa 6 

9) మూడవ ౧, (ఈనప్క భల 369 

ట్రాయ్పట్టణపు క్ ధం we Sis 

WE 38 పరిశీలనా వాచకము, 

మొదటి ఫుస్తక్ ము. నాల్లన తరగ త్రికి Ee 

ఇందు i బుదన స ras 

ఇంక్ మాంసక్ ఎం. ఏ చల్. యర్,, బి, సము 

ఇండియా పాెశాలల ఆసరాగా ల (వా,నీ 

ఛూనోళ పుస్తక ములు 

ముప నానసప్తానము +శ-న తెగగాతికి 
+ 

ఎ వొ స స ANG టై మన ని సులమ (మద్రాసు రాజ్బ్టాఖగము 

+ శ ఈ 

దశ్షీణ 

న. ప్రారంభ 

శీ ఏ. వీంఠర"పువాభార్నుులు వ్రా,సీన భూగోళ వాచక పుస్తకములు. 

శ-నతేరిగి తిక ఈ పయోగ౫ వ నం, ఆంధ్ర మండలములోని (పతిజిల్లా 

చెన్న రాజధాని భూగో ళళాసము 4 

ww hae he క 

ఏ WwW ఈ 

సాకి 

fe 

0 

(1 

0 

f, 

0 








